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Υπόθεση Γιάννη Αβραμίδη:
12 μήνες φυλάκισης με αναστολή,
στον τότε πρόεδρο του ΚΑΠΑ
Δήμου Βέροιας και τον προπονητή
Χθες η Δίκη στο Α’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Σελ. 3

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη
μελέτη χωροθέτησης και ίδρυσης
του νέου κοιμητηρίου Βέροιας
σε αγρόκτημα της Πατρίδας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ.7

Διακοπή νερού, σήμερα,
λόγω τελικών συνδέσεων
στο νέο δίκτυο Μακροχωρίου
Σελ.7

Κλειστά τα γραφεία
της Μητρόπολης στη Βέροια
από 27-29 Ιουνίου
Σελ.2

Από 26 - 28 Ιουνίου στα ΚΗ’ Παύλεια
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη
Βέροια, με θέμα: «Ο Απόστολος Παύλος
και η διαχείριση των κρίσεων»

Σελ.4
SPORT

SPORT

SPORT

Συνέχισαν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις οι μικροί
του Βικέλα στα ‘’ΟΛΥΜΠΙΑ’’ στο Λιτόχωρο
Τρία μετάλλια με Ξυνάδα Αριάδνη, Γεωργιάδη
Ορέστη, Γραμματικοπούλου Αντωνία

Σελ. 9
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Κλειστά τα γραφεία
της Μητρόπολης
στη Βέροια,
από 27 έως 29
Ιουνίου
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Κλειστά θα παραμείνουν από τη Δευτέρα
27 έως και την Τετάρτη 29 Ιουνίου, τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στη Βέροια,
λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των ΚΗ’ Παυλείων και των
λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του
ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας, Αποστόλου των Εθνών Παύλου.
Τα γραφεία θα λειτουργήσουν κανονικά
από τις 30 Ιουνίου.

υ Παρίου
όμου, Αθανασίο
Γενέθλιον Προδρ

Τα «πόθεν έσχες»
δεν έχουν κόμματα

Φορολογικές δηλώσεις:
Παράταση
μέχρι το τέλος Ιουλίου
Παράταση στην προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων έτους 2021, έως τις
29 Ιουλίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, λόγω των λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
που επικρατούν.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης
δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να
γίνει έως τις 29 Ιουλίου.

Για ακόμα μια χρονιά στις δηλώσεις πόθεν έσχες των
πολιτικών καταγράφονται οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα
στους πλούσιους και τους φτωχούς της …Βουλής, όπου
δηλώνονται ακίνητα, μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα και άλλα χρεόγραφα, μεγάλα ή και μικρότερα
εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτές
υπηρεσίες ή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Πέραν από τους πολιτικούς αρχηγούς όπου καταγράφεται αυτή η ψαλίδα, εξίσου αντίστοιχη είναι και η εικόνα
ανάμεσα σε βουλευτές και υπουργούς των διαφόρων
κομμάτων.
Η γενική εικόνα πάντως δείχνει ότι τα χρήματα και άλλα
περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν κόμματα αφού μπορεί να
δει κανείς υψηλά πόθεν έσχες σε αριστερούς ή σοσιαλιστικούς πολιτικούς σχηματισμούς και χαμηλά σε νεοφιλελεύθερα ή δεξιά κόμματα. Πάντως χαμένος μέχρι σήμερα δεν
στάθηκε κανείς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων!

1.500 χορευτές και 7.000
επισκέπτες αναμένονται
στη Νάουσα για το 36ο
Πανελλήνιο Αντάμωμα
Βλάχων

1.500 χορευτές θα βρίσκονται στη Νάουσα το τριήμερο
8, 9 και 10 Ιουλίου στο 36ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων,
αφιερωμένο στη 200η επέτειο από το Ολοκαύτωμα της
πόλης. Αναμένεται επίσης, ο αριθμός των επισκεπτών να
φτάσει τους 7.000 από την Ελλάδα, ενώ θα παρευρεθούν
και αρκετοί Έλληνες Βλάχοι της Διασποράς από γειτονικές
βαλκανικές χώρες.
Την διοργάνωση θα στηρίξει έμπρακτα ο δήμος όπως
δεσμεύτηκε ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας.

40.000 τίτλοι βιβλίων
και 200 εκδότες
στο 41ο Φεστιβάλ
Βιβλίου από σήμερα
στη Θεσσαλονίκη
Ο θεσμός του Φεστιβάλ Βιβλίου που επί
41 συνεχή χρόνια λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει από σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου
και έως τις 10 Ιουλίου στον χώρο της παραλίας του Λευκού Πύργου και κατά μήκος μέχρι
τη Στάση Στρατηγείου. Χιλιάδες βιβλία στα
περίπτερα των εκθετών θα δημιουργήσουν μια
μαγική εικόνα, η οποία και με τη συντροφιά της
θαλάσσιας αύρας θα αποζημιώνει καθημερινά
τον πιο μικρό έως και τον μεγαλύτερο φίλο
του, που θα προτιμήσει να ενημερωθεί και να
προμηθευτεί τα βιβλία του από το φεστιβάλ.
Από τις 7 το απόγευμα και έως τις 11.00 το
βράδυ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
έρθουν σε επαφή με την ελληνική βιβλιοπαραγωγή, με νέες κυκλοφορίες βιβλίων αλλά
και παλαιότερες και να παίρνουν μέρος σε
διάφορα χάπενινγκ-διαγωνισμούς. Επίσης θα
γνωρίσουν και θα επικοινωνήσουν με συγγραφείς στα περίπτερα των εκθετών που θα
βρίσκονται καθημερινά και θα υπογράφουν τα
βιβλία τους, ενώ θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα
γίνονται στο χώρο των εκδηλώσεων μπροστά
στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
40.000 τίτλοι βιβλίων από 200 εκδότες
από όλη την Ελλάδα στη μεγάλη αυτή γιορτή φιλαναγνωσίας, θα αποδείξουν για μια φορά ακόμα ότι το βιβλίο «μπορεί
και στέκεται και αντιστέκεται αξιοπρεπώς στις δυσκολίες της ανθρωπότητας, της πανδημίας, των αυξήσεων και κάνει
τον άνθρωπο να είναι αισιόδοξος προς το μέλλον», όπως λέει και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας Μπάμπης Μπαρμπουνάκης.
Το φετινό 41o Φεστιβάλ Βιβλίου αφιερώνεται στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
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Σε 12 μήνες φυλάκισης με αναστολή, καταδικάστηκαν ο
τότε πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και ο προπονητής
-Υπόθεση Γιάννη Αβραμίδη: Χθες η Δίκη για τον τραυματισμό του αθλητή που συγκλόνισε την Ελλάδα, τον Μάιο του 2019
Του Αντώνη
Μπιδέρη
Εκδικάστηκε χθες Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στο ακροατήριο του Α’
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας η υπόθεση του τραυματισμού
του Γιάννη Αβραμίδη ο οποίος συνέβη κατά την ώρα της προπόνησης
του στο ΔΑΚ του Μακροχωρίου «Δημήτριος Βικέλας». Πρόκειται για μια
υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι
μόνο την Βέροια αλλά ολόκληρη την
Ελλάδα.
Ήταν 2 Μαΐου του 2019 όταν ο
17χρονος τότε Γιάννης Αβραμίδης
και ενώ έκανε προπόνηση στο αθλητικό Κέντρο Βέροιας επιχειρώντας
άλμα επί κοντώ, κατά την πτώση του
χτύπησε με το κεφάλι σε σίδερο αντιστήριξης της βάσης του πήχη. Ο
νεαρός αθλητής σωριάστηκε στο έδαφος αιμόφυρτος, με σπασμούς,
χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο
της Βέροιας και άμεσα διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης. Έκτοτε ξεκίνησε ο μακρύς αγώνας για να ξεπεράσει
το πρόβλημά του.
Ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Βέροιας κλήθηκαν ως κατηγορούμενοι και παρουσιάστηκαν με τους συνηγόρους υπεράσπισης, Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο και Γεώργιο Παπαστεργίου ο τότε προπονητής του
Γιάννη καθώς και ο τότε πρόεδρος του ΚΑΠΑ, του δημοτικού φορέα,
στου οποίου την ευθύνη βρίσκονταν μεταξύ άλλων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ως άνω σταδίου.
Ο πατέρας
Πρώτος μάρτυρας στην υπόθεση κλήθηκε ο πατέρας του Γιάννη,
Μιχαήλ Αβραμίδης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: “Βρισκόμουν στην
επιχείρηση που εργάζομαι. Γύρω στις 18.15 χτύπησε το τηλέφωνό μου.
Μου ανακοίνωσαν ότι ο γιός μου είχε ένα ατύχημα και μου ζήτησαν να
πάω στο ΕΑΚ. Τρελάθηκα έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ενώ
βρισκόμουν ήδη εν κινήσει για το στάδιο με κάλεσε έτερος προπονητής
και μου είπε να πάω απευθείας στο νοσοκομείο γιατί είχαν μεταφέρει το
παιδί μου εκεί. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο της Βέροιας, εκεί βρισκόταν ήδη ο Δήμαρχος και άλλοι προπονητές. Μου είπαν πως το παιδί
μου τραυματίστηκε αφού εκτέλεσε το άλμα, ωστόσο το κοντάρι τον
έριξε εκτός του στρώματος. Χτύπησε στο κεφάλι, έτρεχε αίμα. Έχουμε
δώσει μια δυνατή μάχη για να σωθεί το παιδί μου η οποία κόστισε περί
το 1.000.000 ευρώ.”
Η μητέρα του Γιάννη
Ακολούθως ενώπιον του Δικαστηρίου κατέθεσε η μητέρα του μικρού
Γιάννη η οποία αναφέρθηκε σε ελλιπή συντήρηση των τμημάτων του
στρώματος πτώσης και των παρελκόμενων μερών του. “Δεν ήταν άτυχη στιγμή”, ανέφερε. “Δεν είχε ατύχημα στο δρόμο το παιδί μου για
θεωρηθεί μια άτυχη στιγμή. Πρόκειται για ένα ατύχημα το οποίο θα
μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν αυτοί στους οποίους εμπιστευτήκαμε
το παιδί μας ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους”. Η κυρία Θεοδω-

ράκη αναφέρθηκε στους σιδερένιους στυλοβάτες
στους οποίους προσέκρουσε το παιδί της, επιμένοντας δεν τηρούσαν
τις προδιαγραφές που έπρεπε να τηρούνται. “Δεν ήταν καλυμμένοι με
σφουγγάρι”, ανέφερε.
Οι μάρτυρες
Μεταξύ των μαρτύρων που εξετάστηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ήταν συναθλητές του Γιάννη καθώς και η Σοφία Υφαντίδου η
οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στάδιο και προπονητής της τυγχάνει ο
κατηγορούμενος προπονητής του Γιάννη. “Αφού ο Γιάννης βρέθηκε στο
έδαφος και χτύπησε, ο προπονητής μας έτρεξε κοντά του, φρόντισε να
του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και δεν τον άφησε στιγμή από τα μάτια
του” ανέφεραν όσοι ήταν παρόντες την ημέρα εκείνη στο στάδιο.
Οι απολογίες
Κατά την απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος και προπονητής
του Γιάννη, Κυριάκος Μηνάς, ανέφερε ότι ήταν δίπλα ακριβώς και είδε
ό,τι συνέβη. “Ήταν η άτυχη στιγμή. Ο Γιάννης εκείνη την ημέρα τα πήγαινε πολύ καλά. Ήταν το τέταρτο άλμα του, έφυγε από την πορεία του,
έπεσε στην άκρη του στρώματος, δεν σταθεροποιήθηκε, συνέχισε την
πτώση εκτός στρώματος και χτύπησε με το κεφάλι στην άκρη του στυλοβάτη” Σε ερώτηση του Δικαστή, αν θα μπορούσε να είχε προβλέψει
αυτή την εξέλιξη, ο κατηγορούμενος απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε
ότι στο ίδιο στρώμα είχε προπονηθεί για πολλά έτη από τον ίδιο και ο
γιός του, επίσης αθλητής.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, τότε πρόεδρος της ΚΑΠΑ Στέργιος
Διαμάντης, κατά την απολογία του ανέφερε ότι το στρώμα στο οποίο
εκτελούνται οι προπονήσεις αλμάτων επί κοντώ είχε αγοραστεί και
δωρηθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ως όφειλε είχε τις
προδιαγραφές που απαιτούνται για την χρήση του. Ως προς την συντήρηση των αθλητικών χώρων ευθύνης του Νομικού Προσώπου που
εκπροσωπεί ανέφερε ότι αυτή γίνεται κάθε φορά που γίνεται αναφορά
και κρίνεται αναγκαία.
Η υπεράσπιση
Αφού έλαβε τον λόγο ο Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, συνήγορος

Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών
από την Ομάδα Δίωξης Βέροιας
-Στην οικία της στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν
ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης
Συνελήφθη στις 22 Ιουνίου 2022 το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης,
από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, ημεδαπή γυναίκα, για
διακίνηση ναρκωτικών. Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε η προαναφερόμενη και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε
στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 4 δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 226,8 γραμμαρίων,
• ποσότητα κάνναβης, βάρους 175,3 γραμμαρίων και
• το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.
Η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 22 Ιουνίου 2022, το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, αλλοδαπή γυναίκα, καθώς σε
βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης
6 ετών, για ηθική αυτουργία σε ληστεία.

του προπονητή, κατά την έναρξη της αγόρευσής του ανέφερε: “Θεωρώ ότι πρέπει να πω ότι η υπεράσπιση συνθλιμμένη από το ατύχημα
δεν αντιδικεί, αντίθετα συμπάσχει με τον Γιάννη Αβραμίδη. Σήμερα
αντιδικούμε με την κατηγορία ως τίθεται από την κυρία Εισαγγελέα”.
Ακολούθως ο Γεώργιος Παπαστεργίου, ως υπεράσπιση του έτερου
κατηγορουμένου, εισαγωγικά ανέφερε: “Σε κανέναν να μη συμβεί ό,τι
συνέβη στην οικογένεια αυτή” και συνέχισε αναφερόμενος στα ISO και
τις προδιαγραφές που τηρεί το συγκεκριμένο στρώμα.
Η απόφαση
Το Δικαστήριο αφού άκουσε προσεκτικά όλους του παράγοντες και
μάρτυρες, παρόντος του Γιάννη ο οποίος σήμερα είναι ένα υπέροχο
παιδί 20 ετών που αφού έκανε ως πραγματικός μαχητής το “άλμα της
ζωής του” και συνεχίζει ακόμη σήμερα να δίνει τον αγώνα του με φορά
ολοταχώς προς την νίκη, έκρινε τους κατηγορούμενους, σε πρώτο βαθμό, ένοχους για σωματική βλάβη από αμέλεια χωρίς να τους αναγνωρίσει ελαφρυντικές περιστάσεις. Έκαστος καταδικάστηκε σε 12 μήνες
φυλάκισης, με αναστολή έκτισης της ποινής.
Αμέσως μετά, οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κι έτσι η υπόθεση
θα κριθεί και από Ανώτερο Δικαστήριο. Έως το αμετάκλητο της απόφασης, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιάννη που παραστάθηκε για την
υποστήριξη του κατηγορούμενου, Ιωάννης Πουλτσίδης μετά το πέρας
της δίκης ανέφερε “το δικαστήριο έκρινε ένοχους αμφότερους του κατηγορούμενους, διαπίστωσε ότι υπέπεσαν σε αμέλειες που οφείλονταν σε
δικές του εγκληματικές παραλείψεις οι οποίες ήταν σε άμεση σχέση με
τον τραυματισμό του Γιάννη”.
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Από 26 - 28 Ιουνίου στα ΚΗ’ Παύλεια

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη Βέροια, με θέμα:
«Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων»
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ο Απόστολος Παύλος και
η διαχείριση των κρίσεων», θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ’
Παυλείων, στο Χώρο Τεχνών και στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών του Δήμου Βεροίας, το τριήμερο 26, 27 και 28 Ιουνίου.
Το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
18:00-19:30 Επίσημη Έναρξη
Ύμνοι Αποστόλου Παύλου, Χαιρετισμοί
Κήρυξη ενάρξεως των εργασιών τού Συνεδρίου από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας κ. Παντελεήμονα
Α’ Συνεδρία
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης
Κοσμήτωρ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
19:30 - 20:00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ
Όμ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ό Άττ. Παύλος ώς πρότυπο διαχειριστή κρίσεων στους κόλπους τής
πρωτοχριστιανικής κοινότητας. (Εισαγωγική Ομιλία).
20:00 - 20:20 ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
Δρ Αρχαιολογίας - Προϊσταμένη Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσ/νίκης Ή αποτύπωση των κρίσεων στην τέχνη. Ή τέχνη ώς εργαλείο
διαχείρισης κρίσεων. Παραδείγματα από τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή
περίοδο.
20:20 - 20:40
Συζήτηση
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
Β’ Συνεδρία
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας καί Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
09:10 - 09:30 Ανάγνωση Μηνυμάτων
09:30 - 09:50 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Διδάκτωρ Θεολογίας, Ε.ΔΙ.Π.
Ανωτάτης Έκκλ. Ακαδημίας Θεσ/νίκης Ή διαχείριση τών κρίσεων στην
Παλαιά Διαθήκη: τό παράδειγμα τώνπροφητών.
09:50 -10:10 Συζήτηση Discussion
10 -10:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΤΝΗ Αν. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Ό ΆΠ. Παύλος και ή διαχείριση κρίσεων
στίς πρωτοχριστιανικές κοινότητες.
10:30 -10:50 Συζήτηση
10:50 -11:10 Αρχιμανδρίτης ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Ύπ. Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α - Αν. Διευθυντής Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ένδοοικογενειακές κρίσεις.
10 -11:30 Συζήτηση
Γ Συνεδρία
Πρόεδρος Chairman
Άν. Καθηγήτρια Ευαγγελία Άμοιρίδου
Άν. Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
11:50 -12:10 ΑΝΝΑ ΤΙΡΙΚΑΝΙΔΟΥ Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.
Ή διαχείριση τής κρίσης στίς πρώτες χριστιανικές κοινότητες: τό παράδειγμα τής Αποστολικής Συνόδου.
12:10 -12:30 Συζήτηση
12:30 -12:50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΑΣ
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Ή ευχαριστιακή σύναξη τών πιστών στην Παύλεια θεολογία ώς

μέσο διαχείρισης τής ενότητας μεταξύ τών
χριστιανών.
-13:10 Συζήτηση
13:10 -13:20 Απονομή Διακρίσεων
Πρόεδρος Chairman
Άν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Τσαλαμπούνη
18:00 -18:20 Ανάγνωση Μηνυμάτων
18:20 -18:40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Καθηγητής Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ. - Πρόεδρος Τμ. Κοιν. Θεολ. & Χρ.
Πολ.
Ή διαχείριση κρίσεων στην Εκκλησία
καί στή χριστιανική γραμματεία: Ό άγιος
Αναστάσιος Σιναΐτης καί ή αραβική κατάκτηση τής Βυζαντινής Ανατολής.
18:40 -19:00 Συζήτηση
19:00 -19:20 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
Αν. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ. - Αν. Πρόεδρος Τμ. Θεολογίας Οί
Οικουμενικές Σύνοδοι ως πρότυπα διαχείρισης των θεολογικών καί κανονικών κρίσεων τής Εκκλησίας.
19:20 -19:40 Συζήτηση
19:40 - 20:00 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
Κοσμήτωρ - Καθηγητής Σχολής Κλασικών καί Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.Πανδημίες, επιδημίες, ασθένειες καί λαϊκή λατρευτική τιμή
τών Αγίων στον Ελληνικό λαό.
20:00 - 20:20 Συζήτηση
20:30 - 22:00 «Μνήμη μας... Έπετειακή μουσική παράσταση γιά τά
100 χρόνια τοΰ Μικρασιατικού Ελληνισμού»
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ Ε Συνεδρία
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής Γεώργιος Φίλιας
10:00 -10:20 Μητροπολίτης Βέροιας, Ναούσης καί Καμπάνιας ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΜοναχισμός καί κρίσεις. Ή περίπτωση τών Ιερών Μονών
τής ‘Ημαθίας.
10:40 -11:00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΑν. Καθηγητής Θεολογικής
Σχολής Α.Π.Θ.Τό ταξίδι, οί κοινότητες καί ή διακινδύνευση: Άπό τόν
Άπ. Παύλο στα μοντέλα διαχείρισης κρίσεων στη σύγχρονη κοινωνική
θεωρία.
Στ’ Συνεδρία
Πρόεδρος Chairman
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμώνος κ. Γεώργιος
11:40 -12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με θέμα : Τό προφίλ τών
σύγχρονων κρίσεων καί ή διαχείριση αυτών άπό την Εκκλησία. Συμμετέχουν :
■ Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

■ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, Καθηγητής
Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
■ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Κοσμήτωρ Καθηγητής Θεολ. Σχ. Α.Π.Θ.
12:30 -12:40 Συζήτηση
12:40 -13:00 Απονομή Διακρίσεων
13:00 -13:15 Παρουσίαση τοΰ Τόμου Πρακτικών
τοΰ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου τών ΚΖ’ Παυλείων (Ιούνιος 2021)
Λήξη τών εργασιών τού Συνεδρίου άπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης καί Καμπάνιας κ. Παντελεήμονα
ΛΑΤΡΕΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
19:00-21:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον
παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό μέ τή συμμετοχή τών
Αρχιερέων - Εκπροσώπων τών Ορθοδόξων Πατριαρχείων καί Αυτοκέφαλων ‘Εκκλησιών.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
07:00 -11:00 Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό συλλειτουργούντων των Αρχιερέων - Εκπροσώπων των ‘Ορθοδόξων Πατριαρχείων καί Αυτοκέφαλων Εκκλησιών.
19:00 - 21:00 Λιτανεία προς τό «Βήμα» τοϋ Αποστόλου Παύλου καί
πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με τή συμμετοχή τών Αρχιερέων - ‘Εκπροσώπων τών Ορθοδόξων Πατριαρχείων καί Αυτοκέφαλων
‘Εκκλησιών.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βέροιας, Ναούσης καί Καμπάνιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βέροιας
Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος
Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής, Γενικός Αρχιερατικός ‘Επίτροπος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
‘Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Όμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος) Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής - Πρόεδρος
Α.Ε.Α.Θ.
‘Ιωάννης Γαλάνης, Όμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χαράλαμπος Ατματζίδης, Όμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος
Αρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης, Αρχιμ. Αμφιλόχιος Πατρίκας
Δημήτριος Σαραντής, Νικόλαος Σούμπουρος
Θεόδωρος Αναστασόπουλος
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δήμος Βέροιας, 4Ε, Παύλειος Λόγος 90,2 FM

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη
διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
LIGHTYEAR (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα1:
Πέμπτη 23/6 – Παρασκευή 24/6 – Σάββατο 25/6 –Κυριακή 26/6 – Δευτέρα 27/6
στις 19.00
Σκηνοθεσία:Angus MacLane Σενάριο:Jason Headley
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Ανδρέας Ρήγας,
Ορφέας Αυγουστίδης, Ξένια Ντάνια, Τέτα Κωνσταντά, Μαρία
Πλακίδη, Jerome Kaluta, Βασίλης Παπαστάθης, Άγγελος Λιάγκος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το διαστημικό ταξίδι του θρυλικού αστροναύτη Μπαζ Λάιτγιαρ με το πολυπληθές πλήρωμά του καταλήγει, από δικό του
σφάλμα, με το διαστημόπλοιό τους καθηλωμένο σε έναν αφιλόξενο πλανήτη. Όσο τα χρόνια περνάνε, ο Μπαζ αναζητά έναν
τρόπο να διορθώσει το λάθος του. Όμως, ο χρόνος περνάει για
τον καθένα διαφορετικά…
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xUzyK8LTJ90
Elvis (του Μπαζ Λούρμαν με τον Τομ Χανκς)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:
Πέμπτη 23/6 στις 21.30
Παρασκευή 24/6 – Σάββατο 25/6 –Κυριακή 26/6 – Δευτέρα

23/6/22 - 29/6/22

27/6 – Τρίτη 28/6 - Τετάρτη 29/6 στις 21.00
του Μπαζ Λούρμαν
Ο Μπαζ Λούρμαν σκηνοθετεί τη βιογραφία της ανόδου του Ελβις Πρίσλεϊ. Από τον
υποψήφιο για Όσκαρ οραματιστή σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν (Romeo + Juliet, Moulin
Rouge!, The Great Gatsby) Η ιστορία του
Ελβις Πρίσλεϊ μέσα από το πρίσμα της πολύπλοκης σχέσης του με τον αινιγματικό
μάνατζερ του, «Συνταγματάρχη» Τομ Πάρκερ.
Ειπωμένη από την οπτική του Πάρκερ, η
ταινία βυθίζεται στη σύνθετη δυναμική ανάμεσα στους δύο μέσα σε 20 χρόνια με φόντο μια Αμερική που χάνει την αθωότητα
της. Κεντρική φιγούρα σε αυτή τη διαδρομή είναι η σύζυγος του
Ελβις, η Πρισίλα. με πρωταγωνιστές τον Όστιν Μπάτλερ και τον
βραβευμένο με Όσκαρ Τομ Χανκς Σκηνοθεσία: Μπαζ Λούρμαν
Σενάριο: Μπαζ Λούρμαν, Σαμ Μπόμελ, Κρεγκ Πιρς, Τζέρεμι Ντόνερ Πρωταγωνιστούν: Οστιν Μπάτλερ, Τομ Χανκς,
Ολίβια ΝτεΤζόνζι, Ελεν Τόμσον, Ρίτσαρντ Ρόξμπουργκ, Ντέιβιντ Γουένχαμ,Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Χαβιέρ Σάμιουελ, Κόντι Σμιτ-ΜακΦι Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=kGBWPU0E2N4&feature=emb_logo
Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και
ήχο Dolby Digital 5.1 Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η
πρόσβαση στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους,
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού .
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:74/2022
CPV: 45223210-1

ΑΔΑ: Ω5ΔΨΩ9Ο-42Σ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Μεταλλικό στεγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας και
μεταλλικής κλίμακας Αγ. Κυριακής Βέροιας» προϋπολογισμού
115.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Οικοδομικά
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45223210-1
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον
αρ συστήματος 188061
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 12.07.22 ημέρα Τρίτη 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 βάσει 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
Α1 και άνω Οικοδομικά
- 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 δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους χιλίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.854,84
€)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 11-06-2023.
9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ
02.30.7321.003 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου
και προέρχεται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης
του έργου είναι επτά (7) μήνες
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 Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών –Περιουσίας
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

Ο εφιάλτης
πρέπει
να τελειώσει
Του Αντώνη Μαρκούλη*

Ομολογία πλήρους αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατευθυνόμενη
ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών για
πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Γιατί άραγε το φθινόπωρο και όχι στο τέλος της
τετραετίας, όπως τόσες φορές διαβεβαίωνε
ο αναξιόπιστος Μητσοτάκης, έχοντας πάρει
διαζύγιο με την αλήθεια; Διότι ο χειμώνας θα
είναι δύσκολος για όλους, αφού η κυβέρνηση
αδυνατεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια, το
ενεργειακό, τις αγροτικές ανάγκες, το νέο κύμα πανδημίας κ.λπ. και θα πέσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό δεν είναι
ομολογία αποτυχίας, τότε τι είναι;
Η κυβέρνηση τα έκανε σαν τα μούτρα της
σε όλους τους τομείς. Ακολουθεί μονίμως τις
εξελίξεις, τρέχοντας να μπαλώσει τις τρύπες
που ανοίγει με την εμβληματική πολιτική της
υστέρηση, τις εγκληματικές απανωτές αστοχίες και την παροιμιώδη εμμονή της στην
επικοινωνιακή διαχείριση.
Έτσι και τώρα, στο κρίσιμο θέμα μιας κατά παραγγελία πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης. Στη βάση των πολιτικών αναγκών
της Νέας Δημοκρατίας και όχι των πραγματικών αναγκών των πολιτών της χώρας.
Ντροπή!
Οι πρόωρες εκλογές δεν είναι στρατηγική
επιλογή ενός κακομαθημένου παιδιού που
τα θέλει όλα δικά του, αλλά λαϊκή απαίτηση.
Κι όχι το φθινόπωρο. Τώρα! Την Κυριακή
που μας έρχεται. Όσο πιο γρήγορα φύγει το
καθεστώς Μητσοτάκη από την εξουσία τόσο
το καλύτερο. Αυτός ο εφιάλτης πρέπει να
τελειώσει!
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Άγγελος Τόλκας: Η σημερινή
κυβέρνηση με τον φόβο
προσπαθεί να ελέγξει την
δυσαρέσκεια της κοινωνίας
Από το πολιτικό Γραφείο του
Άγγελου Τόλκα γνωστοποιούνται τα εξής:
«Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εισηγήθηκε
στην Ολομέλεια της Βουλής ο
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΣ, ως εισηγητής της αντιπολίτευσης και αφορούσε αλλαγές
στους ποινικούς κώδικες και
στα δικαστήρια. Είχαν προηγηθεί τέσσερις συνεδριάσεις της
αντίστοιχης κοινοβουλευτικής
επιτροπής.
Οι νέες ρυθμίσεις είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων
στο χώρο της δικαιοσύνης καθώς εισήγαγε με προχειρότητα και χωρίς διαβούλευση διατάξεις που δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν και θα επιβράδυναν ακόμη περισσότερο την απόδοση δικαιοσύνης.
Ο Άγγελος Τόλκας στην ομιλία του τόνισε την ολική αναδίπλωση της Κυβέρνησης για τις
αναβολές στα ποινικά δικαστήρια μετά την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, την διαμαρτυρία δικηγόρων,
φορέων της δικαιοσύνης καθώς και των ιατρών.
Άσκησε κριτική στην επιλογή της Κυβέρνησης να κάνει το ποινικό σύστημα και τις ποινές
πιο αυστηρές, πιο αυταρχικές, πιο απόλυτες και να καλλιεργεί το φόβο στους Έλληνες πολίτες
όταν δεν έχει κανέναν λόγο να το κάνει. Επειδή με τον φόβο προσπαθεί να ελέγξει την δυσαρέσκεια της κοινωνίας. Και το έχει κάνει με επιτυχία η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή όλες
τις κρίσεις που η ίδια έχει δημιουργήσει.
Εισηγήθηκε την καταψήφιση της διάταξης που ενώ κάνει πιο εύκολη την ποινική δίωξη και
τιμωρία των πολιτών την ίδια στιγμή δυσκολεύει την δίωξη και τιμωρία των τραπεζιτών.
Ξεκαθάρισε τη στήριξη της διάταξης για την εκδικητική πορνογραφία αλλά με ενστάσεις για
την ορθή περιγραφή
και αναλογικές ποινές
για το συγκεκριμένο
έγκλημα που υπαγορεύονται από τις αρΓνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
χές του ποινικού διάρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
καίου και όχι από την
δημοσιότητα.
Ο ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔιΤέλος τόνισε ότι ο
ονυσίου και της Ελένης, το γένος ΠαΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ διακηραστατίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια
ρύττει την πίστη σε μια
κοινωνία ελευθερίας,
και κατοικεί στον Τριπόταμο Ημαθίας
με δύναμη στον πολίκαι η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ατη και τις επιλογές του,
ναστασίου
και της Νεκταρίας, το γένος
με αυτοπεποίθηση και
Καραγάνη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη
δημιουργικότητα, με
σεβασμό στα ανθρώκαι κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με
πινα δικαιώματα και
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωρτις ατομικές ελευθεγίου στο Κομνήνιο Ημαθίας.
ρίες. Απέναντι σε μια
κοινωνία του φόβου,
της χειραγώγησης
και της προσβολής δημοκρατικών
και συνταγματικών
αρχών, όπως για
παράδειγμα το μη
σεβασμό διάκρισης
της εκτελεστικής από την δικαστική εξουσία».

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

Υιοθεσία σκύλου
Ο Ρουντη
είναι νεαρό
στην ηλικία ημίαιμο σκυλί
στειρωμένο με
πολύ καλο χαρακτήρα, είναι
υγιέστατο. Αυτή
τη στιγμή βρίσκεται προσωρινά φιλοξενούμενο στο κυνοκομείο Βέροιας.
Είναι πολύ καλός φύλακας και ζητά ένα σπίτι
για να τον αγαπούν και να τον υιοθετήσουν
πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331071336 και
το 6979720807.

Μέλλων Γάμος
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ
17/6/2022 ΣΤΗΝ
Δ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ενέκρινε την υποβολή δηλώσεων ζημιάς
από το ΧΑΛΑΖΙ της 17/6/22.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις υποβάλλονται με το
κάτωθι πρόγραμμα ανάλογα με το που ανήκει το
Χωράφι
Χωράφια ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και ΔΙΑΒΑΤΟΥ:
Α. Κοινοτικό Κατάστημα Μακροχωρίου:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 και 1/7 στις 15:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6 στις 09:00 μέχρι 11:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 στις 18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7 στις 16:00
Β Κοινοτικό Κατάστημα Διαβατού:
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6 στις 12:00 μέχρι 14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7 στις 10:00
Χωράφια ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ &
ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ.
Κοινοτικό Κατάστημα Μακροχωρίου:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 και 1/7 στις 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7 στις 10:00
ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ την Δευτέρα 4 Ιουλίου.
Περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα των
ανταποκριτών 2331351926 – 2331350510 –
2331350528.
Χωράφια που είναι να συγκομιστούν πρέπει
οι παραγωγοί να αφήσουν μάρτυρες (αμάζευτα
δέντρα).

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΔΑ: ΨΔ0Η46ΜΖΜ4-1ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 22-06-2022
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 57 - Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα - Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3722508-550-579-580-607
Α.Π.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/10259
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 2/2022 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/7541/11-05-2022 Ανακοίνωσης της
Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού εκατόν είκοσι δύο
(122) ατόμων:
Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Τόπος Απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100
101

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

8 μήνες
8 μήνες

1
1

102
103
104

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ
ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιά
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιά

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

1
1
1

105
106
107

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

2
2
1

108
109
110

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

1
2
1

111
112
113

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδίκευση Λίθου)
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιά
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιά
ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

1
2
24

114
115
116

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΣΟΥΝΙΟ (Δ. Λαυρεωτικής) Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιά
ΜΥΚΗΝΕΣ (Δ. Άργους – Μυκηνών) Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

3
2
3

117

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Δ. Επιδαύρου ) Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

8 μήνες

3

118
119

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΑΡΤΑ (Δ. Αρταίων) Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
ΠΑΤΡΑ (Δ. Πατρέων) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

8 μήνες
8 μήνες

2
2

120

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΘΗΒΑ (Δ. Θηβαίων) Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

8 μήνες

2

121
122
123

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΧΑΛΚΙΔΑ (Δ. Χαλκιδέων) Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Δ. Αρχαίας Ολυμπίας) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ (Δ. Βέροιας) Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

1
5
4

124
125
126
127
128
129

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Δ. Γόρτυνας) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Δ. Ηρακλείου Κρήτης) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Δ. Φαιστού) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δ. Θεσ/νίκης) Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΩΝΗ (Δ. Δωδώνης) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δ. Ιωαννιτών) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

1
6
2
6
2
1

130
131

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΘΑΣΟΣ (Δ. Θάσου) Π.Ε. ΘΑΣΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ (Δ. Καβάλας) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

8 μήνες
8 μήνες

2
2

132
133
134
135

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΚΕΡΚΥΡΑ (Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων) Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Δ. Θήρας) Π.Ε. ΘΗΡΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Δ. Κορινθίων) Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (Δ. Μονεμβασιάς) Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

6
2
2
1

136
137
138

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΜΥΣΤΡΑΣ (Δ. Σπάρτης) Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ (Δ. Αγ. Νικολάου) Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΖΑΚΡΟΣ (Δ. Σητείας) Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

2
1
1

139
140

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΠΕΛΛΑ (Δ. Πέλλας) Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΟΝ (Δ. Δίου-Ολύμπου) Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

8 μήνες
8 μήνες

2
1

141

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΡΕΘΥΜΝΟ (Δ. Ρεθύμνης) Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

8 μήνες

1

142
143

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΡΟΔΟΣ (Δ. Ρόδου) Π.Ε. ΡΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΠΟΛΗ (Δ. Αμφίπολης) Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

8 μήνες
8 μήνες

3
1

144
145
146

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
*ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΔΕΛΦΟΙ (Δ. Δελφών) Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΝΙΑ (Δ. Χανίων) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

3
3
3

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. α. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 , με ανώτατο όριο τους 18 μήνες) β. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ
ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20 7. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) * 8.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) * 9. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
integrated master 35 μονάδες) * 10. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ * α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες) β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία
ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες) 11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες) 13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ,
ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και
δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master),
ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των
μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι:
• των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων (κωδ. θέσεων: 128,129) Πέλλας (κωδ. θέσης: 139) και Σερρών (κωδ. θέσης: 143), • όλων των Δήμων της νήσου Κέρκυρας (κωδ. θέσεων: 132),
• των Δήμων Επιδαύρου (κωδ. θέσεων: 117), Θάσου (κωδ. θέσης: 130), Θήρας (κωδ. θέσεων: 133), Ρόδου (κωδ. θέσεων: 142) (των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών) • Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.
Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ.ΔΕΟΛ/ ΠΡΟΣ/7541/11-05-2022 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΨΛΥΘ46ΜΖΜ4-Φ54 ) αναπόσπαστο τμήμα της
οποίας αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-032022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-05-2022». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57,
Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3722508-550-579-580-607). Το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων θα είναι διάρκειας δέκα (10) ημέρων και ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης/ανάρτησης της ανακοίνωσης. Οι
ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/06/2022 έως και 05/07/2022.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων/νου και
της Στεργιανής, το γένος Κόβα, που γεννήθηκε
στη Νάουσα Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια
Ημαθίας και η ΤΟΜΤΣΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ   του Σταύρη και της
Δήμητρας, το γένος Αντώνη, που γεννήθηκε στην Κορυτσά
Αλβανίας και κατοικεί στα Ιωάννινα πρόκειται να παντρευτούν
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Κάλεσμα σε σειρά εκδηλώσεων για την Ψυχική Υγεία
Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και το Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων με Ψυχικές Διαταραχές Βέροιας, τα τελευταία χρόνια οργάνωνε διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη μας, με στόχο την
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας γύρω
από το θέμα της Ψυχικής Υγείας και τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας.
Λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων, δεν μπορέσαμε
να πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις που είχαμε σχεδιάσει. Τώρα όμως είμαστε πιο
έτοιμοι από ποτέ για μια σειρά εκδηλώσεων, ενώνοντας τα μονοπάτια μας από το εγώ
στο εμείς, «Ακούγοντας τις φωνές των συναισθημάτων μας» και «Αξιοποιώντας τις κρυφές μας δυνάμεις». Σας καλούμε όλους, που μας στηρίξατε και μας στηρίζετε όλα αυτά
τα χρόνια να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας και να βρεθούμε όλοι μαζί, γιατί η Ψυχική
Υγεία μας αφορά όλους! Η παρουσία σας θα μας τιμήσει!
Ο Πρόεδρος  Γιώργος Σαλιάγκας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη
μελέτη χωροθέτησης και ίδρυσης
του νέου κοιμητηρίου Βέροιας
σε αγρόκτημα της Πατρίδας
Στην υπογραφή της
σύμβασης ανάθεσης
της μελέτης για την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ IΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1147Z ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»
προχώρησαν ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, κ. Αλέξανδρος
Τσαχουρίδης, με τον
κοινό εκπρόσωπο και
συντονιστή της ένωσης
Οικονομικών Φορέων
κ. Ξενοφώντα Σταυρόπουλο του Δημητρίου,
με έδρα το Πικέρμι Αττικής, που εκπροσωπεί
τη σύμπραξη έξι (6) με(Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας - Φακέλου Ασφάλειας και
λετητικών γραφείων.
Υγείας) των έργων.
Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης αποτελεί η
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραμμα
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, οι οποίες θα κατα- ανάπτυξης και αλληλεγγύης της τοπικής αυτοδιοίκησης «Αδείξουν την καταλληλότητα του χώρου ίδρυσης του νέου ντώνης Τρίτσης».
κοιμητηρίου (γεωλογικές, γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές
μελέτες). Επίσης θα εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη, η οποία
απαιτείται για την έκδοση
του Τοπικού Ρυμοτομικού
Σχεδίου, υδραυλικές μελέτες για την κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, μελέτες
συγκοινωνιακών έργων
και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, οι οποίες θα
αφορούν στην κατασκευή
κόμβου για την πρόσβαση
στην περιοχή ίδρυσης του
Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι ο Δήμος Βέροιας για τις περιόδους καύσωνα, όταν θα
νέου κοιμητηρίου.
προβλέπεται για την περιοχή μας, θα διαθέτει κλιματιζόμενο χώρο για τη φιλοξενία πολιΣυγκεκριμένα θα εκποτών:
νηθεί:
- Τον χώρο του κυλικείου στο Φιλίππειο Δημοτικό Γυμναστήριο (16ης Οκτωβρίου 5Α –
-Μελέτη Γεωλογικής
τηλ. 2331026320) τις ημέρες
Καταλληλότητας για την
• από Δευτέρα έως και Παρασκευή τις ώρες 08:00 π.μ. – 22:00 μ.μ και
ίδρυση νέου κοιμητηρίου
• Σάββατο τις ώρες από 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.
και την προς πολεοδόμηση
περιοχή
-Υδρογεωτεχνική και υδρολογική μελέτη ίδρυσης
του νέου κοιμητηρίου.
-Γεωτεχνική Μελέτη Έρευνα.
-Μελέτες και περιβαλλοντική μελέτη των συγκοινωνιακών Έργων.
-Ηλεκτρομηχανολογική
Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού
Κόμβου στη συμβολή των
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
οδών Αριάδνης και Καλής
Παναγιάς
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
-Πολεοδομική Μελέτη
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
Έκδοσης Τοπικού ΡυμοτοΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
μικού Σχεδίου
ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
-Υδραυλική Μελέτη δικτύου αποχέτευσης
καταστρώματος οδού και
1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού
αποχέτευσης όμβριων υΜηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
δάτων.
2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
-Φάκελος Πρότυπων
3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του ιδρυόμενου κοιΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
μητηρίου.
-Περιβαλλοντικός ΠροEmail: hr@venusgrowers.gr
έλεγχος της προς πολεοFax: 2331024204
δόμηση περιοχής.
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
-Στρατηγική ΠεριβαλΣιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
λοντική Εκτίμηση της
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311
προς πολεοδόμηση περιοχής.
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.
-Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ

Στο «Φιλίππειο»
ορίσθηκε ο κλιματιζόμενος
χώρος για φιλοξενία
πολιτών στον καύσωνα
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Διακοπή νερού, σήμερα,
λόγω τελικών συνδέσεων
στο νέο δίκτυο Μακροχωρίου

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την
ώρα 09:00 έως 14:30, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της
Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω τελικών συνδέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του παλαιού. Οι εργασίες επελέγησαν να γίνουν μετά την
ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, για να μην αναστατωθεί η μαθητική κοινότητα της
περιοχής.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό
διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της
ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση.
Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες
να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.

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

CMYK

8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

www.laosnews.gr

Οι ομάδες με τις περισσότερες χρονιές στην Β’ Εθνική
Η Βέροια έχει 31 συμμετοχές

Δ

ιαβάστε για ποιες
είναι οι ομάδες
με τις περισσότερες χρονιές στην Β’
Εθνική. Υπενθυμίζουμε ότι στο αφιέρωμα,
συμπεριλαμβάνονται οι
ομάδες που αγωνίστηκαν στην δεύτερη κατηγορία του Ελληνικού
πρωταθλήματος από το
1959-60 έως την σεζόν
2021-2022.
Η ομάδα της Βέροιας έχει 31
συμμετοχές στην Β’ Εθνική και
στην SL2 όπως ονομάζεται σήμερα.
Από 5 συμμετοχές και πάνω
έχουν οι εξής ομάδες
6 συμμετοχές
Απόλλων Καλαμάτας, Ολυμπιακός Κοζάνης, Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης, Ροδιακός, Φοίνικας
Πολίχνης, Φλώρινα, Απόλλων Λάρισας, Ηρακλής Θεσσαλονίκης
7 συμμετοχές
Ολυμπιακός Χαλκίδος, Ίκαρος
Αθηνών, Μ.Ε.Ν.Τ., Ασπίς Ξάνθης,
Ολυμπιακός Νέων Λιοσίων, Α.Ο.

Καρδίτσας, Εορδαϊκός, Θρασύβουλος, Κισσαμικός

24 συμμετοχές
ΦΑΣ Νάουσα, Διαγόρας Ρόδου, Α.Ο. Καβάλα

8 συμμετοχές
Δόξα Βύρωνα, Α.Ο. Κορωπί

25 συμμροχές
Κόρινθος, Ιωνικός

9 συμμετοχές
Χαραυγιακός, Ε.Α.Ρ.

26 συμμετοχές
Α.Γ.Σ.Κ. Καστοριά, Πανσερραικός, Δόξα Δράμας

10 συμμετοχές
Εθνικός Πειραιώς, Α.Π.Σ. Πατραί

27 συμμετοχές
Εδεσσαικός, Μακεδονικός, Εθνικός Αστέρας, Π.Α.Σ. Γιάννινα

11 συμμετοχές
Πανναυπλιακός, Αίας Σαλαμίνας, Φ.Σ. Κοζάνη, Πανδραμαϊκός,
Αναγέννηση Άρτας

29 συμμετοχές
Πανελευσινιακός, Προοδευτική, Παναχαική, Πιερικός

12 συμμετοχές
Αθηναϊκός, Αργοναύτης Πειραιά, Άρης Πτολεμαΐδας, Α.Ο.
Κέρκυρα, Αναγέννηση Επανομής,
Αλμωπός Αριδαίας
13 συμμετοχές
Πανηλειακός
14 συμμετοχές
Π α ν α ρ κ α δ ι κ ό ς , Α π όλ λω ν
Σμύρνης, Ηρόδοτος
15 συμμετοχές
Α.Ο. Χαλκίδα, Εργοτέλης

31 συμμετοχές
Γ.Α.Σ. Βέροια, Νίκη Βόλου

16 συμμετοχές
Παναργειακός, Α.Ο. Χανιά,
Πανθρακικός, Α.Σ. Ρόδος

18 συμμετοχές
Βύζας Μεγάρων, Ο.Φ.Η., Α.Ο.
Αιγάλεω

17 συμμετοχές
Αγροτικός Αστέρας, Ηλυσιακός, Κιλκισιακός, Λαμία

20 συμμετοχές
Ατρόμητος Πειραιώς, Παναιγιάλειος, Αχαρναικός

21 συμμετοχές
Φωστήρας, Π.Σ. Καλαμάτα
22 συμμετοχές
Αναγέννηση Γιαννιτσών
23 συμμετοχές
ΑΕΛ, ΑΟ Ξάνθη

32 συμμετοχές
Ατρόμητος Αθηνών, Παναιτωλικός, Α.Ο. Τρίκαλα
33 συμμετοχές
Γ.Σ. Καλλιθέα, Απόλλων Πόντου
35 συμμετοχές
Αναγέννηση Καρδίτσας, Ολυμπιακός Βόλου, Λεβαδειακός

Χανιά: Παρελθόν ο Θόδωρος Βασιλακάκης
Αποχώρησε και ο Παυλίδης από Καλαμάτα
Δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα Χανιά ο Θοδωρής Βασιλακάκης. Ο έμπειρος μέσος έλυσε
το συμβόλαιό του, αν και είχε έναν
χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τους
«κυανόλευκους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασιλακάκης είχε καταθέσει προσφυγή, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα του. Ωστόσο, φαίνεται
πως βρέθηκε λύση στο ζήτημα
και ανακοινώθηκε το συναινετικό

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί
τον ποδοσφαιριστή Παυλίδη για
όσα πρόσφερε τα δύο τελευταία
χρόνια στην Μαύρη Θύελλα.
Μπάμπη σ’ ευχαριστούμε για το

διαζύγιο

θόν από την Καλαμάτα.

.«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει
την κοινή συναινέσει ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Βασιλακάκη».

Δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Καλαμάτα ο Μπάμπης Παυλίδης. Μετά από δύο χρόνια, ο 31χρονος
μέσος αποχωρεί από τη «Μαύρη
Θύελλα». Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 30 συμμετοχές κι ένα γκολ.

Παρελθόν και ο Παυλίδης από
Καλαμάτα.
Μετά από δύο χρόνια ο Μπάμπης Παυλίδης αποτελεί παρελ-

Αναλυτικά η ανακοίνωση

ήθος σου, το πάθος σου στα παιχνίδια και την εν γένει αγωνιστική
σου παρουσία. Σου ευχόμαστε
καλή συνέχεια στην καριέρα σου
και να ζήσεις κι άλλες όμορφες
στιγμές όπως με την ομάδα μας».
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Συνέχισαν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις
οι μικροί του Βικέλα στα ‘’ΟΛΥΜΠΙΑ’’
στο Λιτόχωρο
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Λεουτσάκος: «Nα πάρουν
οι ομάδες τα λεφτά τους από
το στοίχημα, γιατί ρήμαξαν»

Τρία μετάλλια με Ξυνάδα Αριάδνη, Γεωργιάδη Ορέστη,
Γραμματικοπούλου Αντωνία

Ο

πρόεδρος της Superleague 2 Λεωνίδας
Λεουτσάκος μίλησε στην εκπομπή «Στη
Σέντρα» του Metropolis 95,5, μιλώντας για
τα προβλήματα των ομάδων και κυρίως για το ότι
δεν έχουν πάρει ακόμη χρήματα από το στοίχημα.

Στο στάδιο Πύρρος Δήμας του Λιτοχώρου. κάτω από τον επιβλητικό
Ολυμπο πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22-6-2922 οι καθιερωμένοι
εδώ και χρόνια αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ-16. όπου συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από σωματεία της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στους αγώνες συμμετείχε και ο ΒΙΚΕΛΑΣ με 10 αθλητές που
κέρδισαν τρία μετάλλια αλλά και πέτυχαν πολλές ατομικές επιδόσεις.
Οι αγώνες είναι ένα τελευταίο τέστ πρίν το παν/νιο πρωτάθλημα της
κατηγορίας Κ-16. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1200 μ. 2η Ξυνάδα Αριάδνη 4΄01΄΄81
12η Κουτσίδου Δέσποινα 4΄23’’95
Μήκος 3η Γραμματικοπούλου Αντωνία 5.06

21η Ταξίδου Ελένη 4.35
Υψος 4η Φουρκιώτη Αθηνά 1.50
150 μ. 32η Μπρανιώτη Ιωάννα 21’’51
36η Ξυνάδα Αρσινόη 21’’71
ΑΓΟΡΙΑ
1200 Μ. 3ος Γεωργιάδης Ορέστης 3΄45’’
6ος Νταγκόπουλος Νίκος 3’47’’65
Μήκος 7ος Νέστωρας Θόδωρας 5.38
80 μ 10ος Νέστωρας Θόδωρας 10’’21

Στην «8άδα» μέσω ΗΠΑ η Εθνική γυναικών
Από 26 γκολ Μούρνου και Κερλίδη

Τ

ο αήττητο σερί
της Εθνικής
γυναικών, συνεχίζεται και στη Β΄φάση του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Beach
Handball στην Κρήτη.

Για την πρώτη αγωνιστική το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε άνετα τις ΗΠΑ με

2-0 (21-18, 23-14) και έκανε το
καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς,
ενώ απομένουν οι αγώνες με Ισπανία και Δανία.
Πρωταγωνίστριες για τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του
2018, απέναντι στις Αμερικάνες,
ήταν η Κερλίδη με 14 πόντους
και η Μούρνου με 12 (7/8 σουτ),
ενώ και η άμυνα με 4 μπλοκ έναντι κανενός των ΗΠΑ, έπαιξε τον

ρόλο της.
Το τέλος της αναμέτρησης
βρήκε τις ελληνίκες αθλήτριες να
πανηγυρίζουν για την πρόκριση
στα προημιτελικά και πλέον ο
στόχος είναι το πλασάρισμα στις
δύο πρώτες θέσεις στον όμιλο
της Β΄φάσης, ώστε να είναι και
περισσότερο βατός ο αντίπαλος
που θα κρίνει την πρόκριση στην
τετράδα.
Τα σετ: 21-18, 23-14

Ελλάδα (Καραντώνη): Μ. Κεπεσίδου 2, Κερλίδη 14, Ποιμενίδου 4, Καλοϊδή, Μούρνου 12,
Δημητρίου 8, Ελ. Τροχίδου 4,
Λογδανίδου, Διακογιάννη, Ν. Κεπεσίδου.
ΗΠΑ (Νταν): Χίλεϊ 4, Μπρόουνι, Σνάιντερ 4, Μανσούρ 10,
Μπίλοους 2, Αγκράζ, Τζόνσον,
Γκοσάρ, ΒανΡιν 12, Σελφ.
Διαιτητές: Ντος Σάντος- Ασίς(Βραζιλία). Αποκλεισμοί: 0-0

Ο κ. Λεουτσάκος δήλωσε ότι:
«Κάθε χρόνο παλεύουμε με τα προβλήματα που υπάρχουν με
τις αδειοδοτήσεις των ομάδων. Θα πάνε οι ομάδες με τις ποινές που
προβλέπονται. Οι ομάδες πήραν από 57.000 ευρώ την σεζόν που
ολοκληρώθηκε. Έχουν βάλει πάνω από 800.000 ευρώ, η κάθε μία.
Άρα πως θα πληρώσουν; Παρακαλούμε να γίνει η εκκαθάριση του
στοιχήματος και να πάρουν οι ομάδες τα λεφτά τους. Ρήμαξαν οι
ομάδες. Αδικία έγινε και με την Βέροια που βγήκε πρώτη και έδωσε
τέσσερα μπαράζ για να ανέβει. Εμείς έχουμε έναν ψήφο, παλεύουμε
μόνοι μας. Αξίζει να υπάρχει ποδόσφαιρο στην επαρχία.
Και πέρυσι κάποιες ομάδες έπαιξαν με περιορισμούς. Δεν πληρώθηκαν όμως τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν. Δεν είναι και ότι
καλύτερο. Βιώνουμε μία σκληρή πραγματικότητα. Να αναλωθούν οι
ομάδες στο ελληνικό στοιχείο. Όσο για τον Ηρακλή, δεν έχω άποψη, δεν το γνωρίζω. Όσο για το πότε θα ξεκινήσει το Πρωτάθλημα;
Έχουμε βάλει ως ημερομηνία την 7η Ιουλίου για να βάλουν το παράβολο οι ομάδες. Όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε, τόσο το καλύτερο.
Εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ξεκινήσει κανονικά το
Πρωτάθλημα. Σε 3,5 μήνες δώσαμε 580 αγώνες. Πάλι έρχεται νέο
κύμα κορωνοϊού και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με την έναρξη
του νέου πρωταθλήματος».
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Ταξιάρχες - Nτορντόπολη 3-5 Πηγάδια
με τους Ορειβάτες Βέροιας
Του Ν. Τσιαμούρα
Βέρμιο, βουνό πανέμορφο, με
καστανιές και έλατα, κουμαριές,
οξιές και πεύκα. Από εδώ ξεκίνησε ο βασιλιάς Μίδας για να φτάσει
στη Φρυγία. Ζαρκάδια και αγριογούρουνα αλεπούδες και λύκοι.
Ανεμώνες κυκλάμινα και ίριδες,
κρόκοι και άγριες ορχιδέες. Μπήκαμε στο δάσος, φωνές πουλιών
και πανέμορφα αγριολούλουδα
μας καλωσορίζουν… Φύγαμε από
την Βέροια στις 7 το πρωί. Η πόλη αναφέρεται από τον Θουκιδίδη
(460-397 π.Χ.) και τον Στράβωνα
(63-23 π.Χ.). Στην διαδρομή προς
την Νάουσα προσπερνάμε εκτάσεις με καταπράσινη βλάστηση
και άριστα καλλιεργημένη γη, με
οπωροφόρα δένδρα, ροδακινιές,
αχλαδιές, κερασιές και μηλιές. Η
περιοχή έχει ιστορία αιώνων.
Τα τρία παιδιά του μυθικού Βέρη έδωσαν τα ονόματα τους στις
δυο σημαντικές πόλεις της Ημαθίας, Βέροια και Μίεζα ενώ ο γιός
του Όλγανος μεταμορφώθηκε σε
ποτάμιο θεό .Η προτομή του ανακαλύφθηκε τυχαία στην περιοχή
του Κοπανού και χρονολογείται
στο 2ο π. Χ. αιώνα.
Εκτεταμένα ερείπια στην περιοχή (ανάμεσα στον Κοπανό και τα
Λευκάδια ) ενισχύουν την εκδοχή
ότι εδώ στο χώρο αναπτύχθηκε
μια σημαντική πόλη της αρχαιότητας, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ήταν η Μίεζα.
Την Μίεζα διάλεξε ο Φίλιππος
Β΄ και δημιούργησε στη θέση του
ιερού των Νυμφών την σχολή του

Αριστοτέλη όπου ο Μέγας Αλέξανδρος διδάχθηκε από τον Αριστοτέλη ( μεταξύ των ετών 343 π.
Χ - 340 π. Χ.), ηθική, πολιτική και
φιλοσοφία.
Η Μίεζα «ιερό των Νυμφών»
ήταν ιερός χώρος της αρχαίας
Μακεδονίας. Το μαρτυρούν το αρχαίο θέατρο, οι ρωμαϊκές επαύλεις και άλλα μεγάλα κτίρια. Συνεχίζει να ακμάζει και μετά την κατάλυση του μακεδονικού κράτους
από τους Ρωμαίους το 168 π. Χ.
Περάσαμε την πόλη της Νάουσας, η πόλη πολύχρωμη, ολόφωτη από τον πρωινό ήλιο τοποθετημένη σοφά στο μέρος που είναι
κτισμένη όλο και απομακρύνεται
από το οπτικό μας πεδίο. Η πόλη
της Νάουσας βρίσκεται στο δυτικό
τμήμα του νομού Ημαθίας.
Από το 1955 χαρακτηρίζεται
και «ηρωική πόλη» (πλάι στο Μεσολόγγι, το Σούλι και το Αρκάδι
) για τους αγώνες και τις θυσίες
την περίοδο των απελευθερωτικών αγώνων του 1822, από τους
Τούρκους. Ανεβαίνουμε της στροφές του δρόμου, ο πλούτος των
χρωμάτων από τα γύρω δάση εξακολουθεί να μας εντυπωσιάζει.
Μια φύση όμορφη, πλανεύτρα,
δροσερή μας καλωσορίζει. Αυτή
η φύση που επιμένει να μας εκπλήσσει με την ήρεμη και σιωπηλή παρουσία της. Φθάσαμε στο
ξωκλήσι των Ταξιαρχών, αφήσαμε
τα αυτοκίνητα, πήραμε το μονοπάτι που οδηγεί στον προφήτη
Ηλία, ανηφορικό πνιγμένο σε πελώριες οξιές, πανέμορφο. Το θέαμα είναι γαλήνιο και η εμπειρία

Φαρμακεία

Παρασκευή 24-06-2022
13:30-17:30 ΚΟΥΡ-

να αντικρίζεις δάση αρχέγονα σε
ένα ήρεμο πρωινό είναι πάντα ξεχωριστή.
Θαυμάζουμε για μερικά λεπτά
της ώρας την ομορφιά του τοπίου.
Αφήσαμε πίσω μας το ξωκλήσι
του Προφήτη Ηλία και πήραμε το
ανηφορικό δασικό μονοπάτι με
πορεία δεξιά. Στην πλάτη μας
κουβαλάμε τα απολύτως απαραίτητα για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι, αυτάρκεις και
οικολογικά συνεπείς.
Η φύση δαμάζει το σκοτάδι,
φωτίζει τον μαρμαρωμένο χρόνο,
ανασυνθέτει καταστάσεις. Πρωινό
ακόμη και είναι η ώρα που τρέφονται τα περισσότερα άγρια ζώα
και οι θάμνοι γεμίζουν από θορύβους και ήχους.

Καθώς η πανίδα που φιλοξενεί
πουλιά, σκαντζόχοιρους, αλεπούδες λαγούς και κουνάβια βρίσκονται σε εγρήγορση και πότε -πότε
εμφανίζονται μερικά από αυτά στο
μονοπάτι που τώρα πεζοπορούμε.
Συνεχίζουμε σε δασικό δρόμο μπαίνοντας σε πυκνό δάσος
οξιάς. Η πορεία μόλις άρχισε…
Με το ξεκίνημα το μονοπάτι ανηφορικό, χαμηλή βλάστηση, πεσμένα φύλλα, πράσινη γη. Πουλιά
φτερουγίζουν και μας συνοδεύουν με το τραγούδι τους σε αυτή
την απεραντοσύνη του αιώνιου
δάσους. Μετά από μια επίπονη
δυνατή ανηφορική ανάβαση ανάμεσα από πυκνό δάσος θεόρατων
οξιών φθάσαμε σε ξέφωτο.

Με τις πρωινές ακτίνες του ήλιου μια ξαφνική ομίχλη κάλυψε
το δάσος μπροστά μας αλλά και
πέρα από αυτό, σκέπασε σχεδόν τις βουνοκορφές του βουνού,
προσδίδοντας μια μυστηριακή εμφάνιση.
Αφήσαμε το δασικό δρόμο πήραμε πορεία αριστερά μονοπάτι
ανηφορικό με τις πλαγιές πλημμυρισμένες από λογής - λογής
αγριολούλουδα. Τα αγριολούλουδα κάνουν την εμφάνιση τους
με λογής – λογής χρώματα και
συμπληρώνουν το σκηνικό στον
ατέλειωτο καμβά της εκρηκτικής
φύσης. Συνεχίζουμε την ανάβαση για περισσότερο από μια ώρα
μέσα από πυκνό δάσος οξιάς τυλιγμένο στην σιωπή. Πλησιάζουμε

στη θέση «Ντορντόπολη»
Αριστερά μας και πολύ ψηλότερα οι κορυφές Δίδυμες, κάτω
χαμηλά η πεδιάδα της Έδεσσας
και μπροστά μας το χιονοδρομικό
3-5 πηγάδια. Συνεχίζουμε για το
χιονοδρομικό.
Μας υποδέχεται καταπράσινο
βουβό και έρημο. Το ξενοδοχείο
δεν λειτουργεί μόνοι εμείς και η
απεραντοσύνη του πράσινου. Ξεκουραζόμαστε για αρκετά λεπτά
της ώρας, η παραμονή μας κύλησε σε αργούς ρυθμούς.
Επιστροφή… Σύννεφα κυνηγημένα , η βροχή δεν αργεί.
Φοράμε τα αδιάβροχα μας συντροφεύει σε όλη την διάρκεια της
επιστροφής. Με δυσκολία συνεχίζουμε με τη βροχή να ποτίζει
τα δένδρα και Έμάς. Πήραμε το
μονοπάτι της επιστροφής από την
ίδια διαδρομή, μέσα από ένα ονειρικό δασωμένο τοπίο.
Απολαυστική η μέρα σήμερα
με την ανέγγιχτη ομορφιά από
τα γύρω δάση. Σήμερα ορειβατήσαμε και πάλι στις πλαγιές του
βουνού, ακούσαμε τα μυστικά του
ανυπόμονα, ζήσαμε την ομορφιά
του, πήραμε κάτι από τη γοητεία
του. Όλη μια παρέα μια συντροφιά από ορειβάτες που δείχνουν
ότι δεν βιάζονται για την επιστροφή.
Τα τελευταία χιλιόμετρα μέχρι
τα αυτοκίνητα είναι γεμάτα εικόνες, από μια παραμυθένια φύση
τριγύρω. Κάθε φορά και ένα ταξίδι
κοντά στη φύση είναι μια γλυκιά
συγκίνηση, μια απόδραση από
την καθημερινότητα.

ΠΑΟΚ: Κάτοικος Τούμπας
έως το 2024 ο Σβαμπ

ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑ Σ Ο Υ

ΓΩΝΙΑ

23310-65931
21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Ιούνιος 2022
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
20-06-2022 μέχρι
26-06-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος
τηλεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

Ο Στέφαν Σβαμπ θα παραμείνει παίκτης
του ΠΑΟΚ έως το 2024 καθώς υπέγραψε το
νέο διετές συμβόλαιο του και ανακοινώθηκε
από τον δικέφαλο.
Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το 2024 θα είναι ο
Στέφαν Σβαμπ με τον Αυστριακό να υπογράφει το νέο διετές συμβόλαιο του και να ανακοινώνεται από την ομάδα της Θεσσαλονίκης
με κάθε επισημότητα.
Τις προηγούμενες μέρες υπήρχε συνεχής
διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές
με σημείο διαφωνίας τη χρονική διάρκεια. Εν
τέλει υπήρξε όμως τις τελευταίες μέρες νέα
επαφή με τις δύο πλευρές να έρχονται σε επαφή και συμφωνία που επικυρώθηκε και με

τις υπογραφές.
Ο Αυστριακός μέσος αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη από το καλοκαίρι του 2020, όταν
αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Ραπίντ
Βιέννης, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ 99
φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 14 γκολ και 15 ασίστ.
Κούρτιτς: «Γι’ αυτό πανηγυρίζω
με τα δάκτυλα στα αυτιά»
Ο Γιασμίν Κούρτιτς, πρώτος σκόρερ του
ΠΑΟΚ την αγωνιστική περίοδο που πέρασε,
εξήγησε τον πανηγυρισμό του στα γκολ που
πετυχαίνει
Ο Γιασμίν Κούρτιτς είχε υποσχεθεί ότι στο

τέλος της σεζόν θα εξηγήσει γιατί πανηγυρίζει
τα γκολ που σκοράρει στον ΠΑΟΚ κλείνοντας
με τα δάκτυλα τα αυτιά του.
«Ο πανηγυρισμός μου έχει να κάνει με το
γεγονός πως πολλές φορές όταν μπαίνουμε
μέσα στο γήπεδο υπάρχουν άνθρωποι που
μας προσβάλλουν, μιλούν άσχημα για εμάς.
Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ όμορφο
όταν σκοράρεις κι απλά δεν θέλεις να ακούσεις τίποτα.
Αυτός είναι ο λόγος που το κάνω. Δεν θέλω να ακούω τον κόσμο να μιλά άσχημα όχι
μόνο για μένα, αλλά και για τον ΠΑΟΚ», είπε
στο PAOK TV ο Σλοβένος μέσος.
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Επίσκεψη του Μητροπολίτου Βεροίας
στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας
-Συνάντηση με τον Μακαριώτατο και παρουσίαση βιβλίου

Το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων επισκέφθηκε την Εκκλησία της Βουλγαρίας στη Σόφια,
προσκεκκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρούσε κ. Ναούμ,
προκειμένου να παραστεί και να ομιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου
«Σύγχρονες οσιακές μορφές» που
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και μεταφράστηκε στη βουλγαρική γλώσσα με τον τίτλο «Σύγχρονοι γέροντες
της Ορθοδοξίας». Η βουλγαρική έκδοση έγινε από την Ιερά Μητρόπολη
Ρούσε και το Ίδρυμα «Ντβέρι» με
την υποστήριξη της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Μπασαρμπόφσκι.
Το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος,
τον οποίο συνόδευαν ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας
π. Πανατελεήμων Παπαεμμανουήλ
και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Μοναχός Γεράσιμος Μπεκές,
έγινε δεκτός από τον Μακαριώτατο
Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεόφυτο
και τα μέλη της Ιεραρχίας στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτής. Μετά τις σχετικές προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις ο Σεβασμιώτατος προσέφερε στον Μακαριώτατο τον χρυσό Σταυρό
των Παυλείων και σε όλους τους Αρχιερείς
πρόσφατες εκδόσεις βιβλίων του.
Στην παρουσίαση του βιβλίου, που έγινε
το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Μητροπόλεως Σόφιας, παρέστησαν οι Μητροπολίτες Μεγάλου Τυρνάβου κ.
Γρηγόριος, Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος, Βάρνας και Μεγάλης Πρεσλάβας κ. Ιωάννης, Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, Βράτσης κ. Γρηγόριος
και Βιδινίου κ. Δανιήλ, καθώς και ο Επίσκοπος
Μπελογκράντσικ κ. Πολύκαρπος.
Στην εισαγωγική ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρούσε κ. Ναούμ παρουσίασε τον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας, ενώ αναφέρθηκε και στα «Παύλεια» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, που διοργανώνονται κάθε
χρόνο κατά τον μήνα Ιούνιο.
Η μεταφράστρια Ζλατίνα Καραβάλτσεβα
επέστησε την προσοχή στις ιδιαίτερες ιστορίες
από τους βίους των: Αγίου Παΐσίου του Αγιορείτη, Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ (Ζαχάρωφ),
Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, Οσίου
Εφραίμ Κατουνακιώτη, Οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, Οσίου Ιακώβου του Τσαλίκη, Οσίου
Αμφιλόχιου Μακρή, Οσίου Ιωσήφ Ησυχαστή,

Πανηγυρίζει
ο Ι. Ναός
Αγίων Αναργύρων
Κοσμά και Δαμιανού
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας πατέρα και
παππού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΓΡΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Τα τέκνα,
Τα εγγόνια,
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 23
Ιουνίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας ο Γεώργιος Δημόπουλος
σε ηλικία 76 ετών.

μοναχού Γερασίμου Μικραγιαννανίτη, γέροντος του ανέλαβε ο Καθηγητής Θεολογίας κ. Ιβάν
Φιλάρετου Κωνσταμονήτη και γέροντος Γαβρι- Δημητρόφ, ο οποίος πολλές φορές κατά το
ήλ Διονυσιάτη.
παρελθόν έλαβε μέρος σε διεθνή επιστημονικά
Ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων συνέδρια των Παυλείων στη Βέροια.
μίλησε για την προσωπική του εμπειρία με κάΗ όλη εκδήλωση ήταν άρτια οργανωμένη
ποιους γέροντες, ίσως όχι τους πιο γνωστούς και μέσα στη σχετικά σύντομη διάρκειά της
για τους οποίους έχουν γραφτεί πολλά. Επτά δόθηκε η δυνατότητα σε όσους την παρακοαπό αυτούς έχουν ήδη αγιοκαταταχθεί. Ο ίδιος, λούθησαν να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο
πάντως, εστίασε στον γέροντά του Γεράσι- του βιβλίου που παρουσιάστηκε, ενώ είχαν την
μο Μικραγιαννανίτη και τον γέροντα Φιλάρετο δυνατότητα να συνομιλήσουν και κατ’ ιδίαν με
Κωνσταμονίτη, που είναι λιγότερο γνωστοί. τους συντελεστές της έκδοσης μετά το πέρας
Μίλησε για τη νεανική του δίψα για τα θαύματα της εκδήλωσης.
που αναζητούσε στην επίσκεψή του στο Άγιο
Όρος και για το διακριτικό μάθημα του χαρισματικού γέροντα Γεράσιμου,
που του αποκάλυψε την ομορφιά της αυθεντικής μοναστικής
ζωής.
Πριν τελειώσει την ομιλία
του ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τους συντελεστές
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
της έκδοσης στην βουλγαρική
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
γλώσσα για την επιμελημένη
Την Παρασκευή 24 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στην
εργασία τους, καθώς και ιδιαιΙερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, με την ευτέρως τον Σεβ. Μητροπολίτη
καιρία της εορτής της Συνάξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων,
Ρούσε κ. Ναούμ, που εμπνεύενώ στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την Ημερίστηκε και υλοποίησε την έκδα για τα 200 χρόνια από την καταστροφή της Ιεράς Μονής με
δοση.
τίτλο: «Μετά την καταστροφή».
Την απευθείας μετάφραση
Την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο
της ομιλίας του ΣεβασμιωτάΠολιτιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει
την Εσπερίδα «Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας», που θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων και είναι αΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
φιερωμένη στον Όσιο Γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη.
Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας
ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ &
Δοβρά Βεροίας, με την ευκαιρία της συνάξεως των αποφοίτων
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
της Αθωνιάδος Σχολής, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
των ΚΗ´ Παυλείων.
Το Σάββατο 25 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στην πλατεία του
πρώην Δημαρχείου στο Πλατύ θα παραστεί στην εκδήλωση
με τίτλο: «Εις μνήμην των Φαρασιωτών προσφύγων» και στα
αποκαλυπτήρια μνημείου τιμής για τους ιδρυτές του χωριού
από τον Σύλλογο Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός».
Την Κυριακή 26 Ιουνίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
Την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 12:30 το μεσημέρι θα παραστεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου των Ηρωΐδων
Αγίων Γυναικών της Αράπιτσας στο Χώρο Θυσίας «ΣτουμπάΟ Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυνους» Ναούσης.
Την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 6:00 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών
ρίζει την μνήμη τους το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.
του Δήμου Βεροίας θα παραστεί και θα κηρύξει την έναρξη
Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πανηγύρεως
του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των ΚΗ΄ Παυλείων με
, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλίθέμα: «Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων».
ου θα πραγματοποιηθεί και εμποροπανήγυρις.
Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 9:00 π.μ. και στις 6:00 μ.μ.
Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει ανοιχτός
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια
καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου από τις 7:00 έως τις 23:30.
θα παρακολουθήσει τη συνέχεια των εργασιών του Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου των ΚΗ΄ Παυλείων με θέμα: «Ο
Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύΑπόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων».
νηση τα ιερά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στη Βέροια
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Η κίνηση
του Μητροπολίτη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου

Εκδήλωση
των ΚΗ΄ Παυλείων
για τις «Σύγχρονες
μορφές της Εκκλησίας»

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ., στο Παύλειο
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση των ΚΗ΄
Παυλείων με τίτλο «Σύγχρονες μορφές της Εκκλησίας».
Πρόκειται για την καθιερωμένη ημερίδα, η οποία φέτος
είναι αφιερωμένη στον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο
Ευμένιο Σαριδάκη.
Στην ημερίδα θα ομιλήσουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Ευμενείας κ. Ειρηναίος και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Χρυσόστομος Παπαδάκης.
Είναι μία ευκαιρία να γνωρίσουμε τον νέο Άγιο της Εκκλησίας
μας και να ακούσουμε τις εμπειρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν.
Είσοδος Ελεύθερη
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
2331022.342
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
ΟΣΕ
2331024.444
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ
2331028.664
Β’ ΚΑΠΗ
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894.463,
2310894.562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.643
Γραμματεία:
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:
2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.653
Γραμματεία:
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.669
Γραμματεία:
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:
2332 3 50300
Fax:
2332 0 24260
ΚΕΠ:
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 107383 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέτει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό,
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα:
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ .
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μόνο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο ,
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο , έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούργιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα ,
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονοκουζίνα άνετη , ατομική θέρμανση πετρελαίου
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ,
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσωρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

Στην Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας σε απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
κα τα π ρ ά σ ι ν ο π ε ρ ι βάλλον, ενοικιάζονται
για την θερινή περίοδο δύο διαμερίσματα
πλήρως επιπλωμένα
και εξοπλισμένα 45
τ.μ. και 63 τ.μ. (τηλ.
6977241877 )

ΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια , διαθέτει τζάκι , αποθήκη
και μεγάλη αυλή. Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟΘΗΚΗ 880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγάλη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc
ενοίκιο 140€.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με Ανελκυστήρα - Τιμή: 160 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοίκιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23650 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ΄ αποκλειστικότητα ένα ανεξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10,

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο χώρο
με εύκολη πρόσβαση. Τιμή: 30.000 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο,
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα 3.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. αποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά,
διαθέτει εξωτερική σκάλα , σε τιμή προσφοράς: 57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24 τ.μ.
περίπου ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού
δρόμου και αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι,
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και ηλιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ.
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισσας, 3ος όρ., ανακαινισμένο.
Τηλ.: 6973 021410.
ΛEΠTOKAPYA Πιερίας
ευκαιρία πωλούνται οικόπεδα
350 τ.μ. με νερό κοντά στη
θάλασσα 25.000 ευρώ και οικόπεδα με άδεια. Τηλ.: 6983
936729.
ΛEΠTOKAPYA Πιερίας
πωλούνται αυτόνομα νεόδμητα διαμερίσματα 40 τ.μ.
και 60 τ.μ. 300 μέτρα από
τη θάλασσα με σαλόνι, κου-

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται
Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθήκη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανοδομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μεράκι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υπερπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο
σοβαρές προτάσεις δεκτές.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε 3.850τ.μ οικόπεδο , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

ζίνα, 1-2 υπνοδωμάτια και
μπάνιο και μεγάλα μπαλκόνια με θέα τη θάλασσα
και τον Όλυμπο. Τηλ.: 6983
936729.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ.
στη Βεργίνα, στο κέντρο του
χωριού, κατασκευής 2003,
σε οικόπεδο 500 τ.μ. πλήρως επιπλωμένη, ξύλινα
σύγχρονα κουφώματα μέσα στο πράσινο. Τηλ.: 6948
041985.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)
Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία εδρεύει στη
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.
Προφίλ υποψηφίου:
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και
ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό,
σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr.
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠSE.
Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
τηλ: 2331026974

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ.,
κατάλληλο για επαγγελματική χρήση , 1 ος
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων και πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια
αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα
Τριφασικό , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια,
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€
. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115505 - ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω
από το χωριό , άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική
Κωδ: 106268 ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο , ποτιστικό
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη
Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα , μόνο 18.000€.
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Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12763 Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς ,
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και
είναι εκτός τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή
πολύ καλή μόνο , 50.000€.
Κωδ.12784 Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ.
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλατεία κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
12883 Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμηση , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ. τιμή
μόνο 150.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα με εξαιρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και έχει κουφώματα
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα , σπάνια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή ,
μόνο 81.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλούνται Διαμερίσματα
•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ου ορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου 112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκόνια με θέα,κλειστό parking 190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
Πωλούνται Γκαρσονιέρες
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ 2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα, με 4δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο 38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο διαμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμάτια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.
Πωλούνται Καταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο
70.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC 270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ άρτια οικοδομήσιμο,σε περιοχή κατω από την
Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, χωραφοοικόπεδα 5355τμ( με
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων)και 4500τμ.Τιμή συζητήσιμη.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 56.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρελαίου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,σαλοκουζίνα, air condition, 300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές
συσκευές ατομική θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα
350 ευρώ.(Στην τιμή περιλαμβάνεται το wifi και ο λαγαριασμό
ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες
300-350ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1ου ορόφου επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές,aircondition, xωρίς κοινόχρηστα 270ευρώ.
Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γωνιακό 400ευρώ.
Ενοικιάζονται Καταστήματα:
•Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€
•Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγειο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο) 3000€ .
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€
•Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσοδο
από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ.
•Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως εξοπλισμένο για SPORT CAFE
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο
για κρεοπωλείο
350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ
με πατάρι 1900ευρώ.
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον 1ο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

Τίτλος Θέσης: Μηχανικός/Ηλεκτρονικός
Περιοχή: Πέλλα/Ημαθία
Εταιρία: FOODIN
Δραστηριότητα: Εμπόριο-Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργασίας Τροφίμων
Απαραίτητα Προσόντα:
•Διπλωματούχος μηχανικός/ηλεκτρονικός (Απόφοιτος τεχνικής σχολής
,ΤΕΙ ,Τεχνικού Λυκείου κλπ)
•Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
•Καλή Χρήση Η/Υ, Μ/S Office
•Επιδεξιότητα ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού
•Διοικητικές ικανότητες
•Μεταδοτικότητα
•Δυνατότητα 3μηνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και δυνατότητα τακτικών ταξιδιών
Συμπληρωματικά:
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Δίπλωμα Οδήγησης – Μεταφορικό Μέσον
Περιγραφή Θέσης:
Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά, διπλωματούχο μηχανικό/ ηλεκτρονικό απόφοιτο τεχνικής σχολής ,ΤΕΙ ,Τεχνικoύ Λυκείου κλπ, με άριστες γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη πελατών.
Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη ,συντήρηση και επισκευή ολοκληρωμένoυ συστήματος/ γραμμής συσκευασίας τροφίμων καθώς και διαδικασίες
εκπαίδευσης του προσωπικού του πελάτη ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού.
Προσφέρεται:
•Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πιο δραστήριους τομείς της βιομηχανίας
•Συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
•Σταθερότητα και ευκαιρία οικονομικής εξέλιξης
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: manolisgiakos@foodin.gr & service@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολή όπου θα αναφέρονται τα κίνητρά σας για την
ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα εκτιμηθεί δεόντως.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρέμ.
στους Γεωργιανούς, άρτιο και οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000
ευρώ. Τηλ.: 6983 277527.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέντρο
της Βέροιας γκαρσονιέρα μέχρι 50
τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, Εμμ.
Παππά 30, 1ος όροφος, air condition
inverter, θωρακισμένη πόρτα, με 2
μπαλκόνια. Τηλ.: 6979 343636.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δίπλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος όροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ.
τηλ.: 6946 740621.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52.
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος,
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ.
Τηλ.: 6951 831687.
ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι,
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945
152085, κος Νίκος.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω
Βέρμιο), στην πλατεία του χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6945931427.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυτοικινήτων, πλήρως εξοπλισμένο
και σε λειτουργία, με σταθερή πελατεία, Σταδίου 130. Πληρ. τηλ.:
6944 860080.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόληση.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη
απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331071553 & 2331062900
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 ΜΕ 18:30
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης
επίπλων καθώς και λοιυστραδόρος
επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.:
6987 501595.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-

ZHTEITAI φαρμακοποιός ή βοηθός φαρμακείου
για πλήρη απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών:
aggeliespharm@gmail.com

μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 6973-736711
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε εστιατόριο για πλήρη απασχόληση.
Πληρ. τηλ.: 6979 808608.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερικός πωλητής για το Νομό Ημαθίας.
Πληρ. τηλ.: 6980 715197 κος Δημήτρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη
και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.:
6945 738276 κα Βέτα.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.:
6993 678697.
ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία
κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.:
6984 040769.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά –
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας
- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες
Τ. 6989888769 & 6937207760 & 6947812304

CITRUSBILL
MON. IKE
Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών CITRUSBILL MON.IKE με έδρα την Ημαθία (7,5
χλμ. Βέροιας- Νάουσας) σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:
-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία μας από Δευτέρα εώς Σάββατο ,
από τις 10:00-17:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
•ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
•ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ALPHA
BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΓΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟY
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε
αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685, 6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο:
e-mail: info@citrusbill.gr

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

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ας, καλό, 480 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ. θέα 270 €

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

ΕΛΙΑ 40 τ.μ. 2 χώρους επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους 230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμανση, θέα ,τέντες 260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαινισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμένο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση,
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατομική θέρμανση, 370 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα,
ατομική θέρμανση, 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

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

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

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

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

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

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

105.000 €

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,

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

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

24.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο 65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

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

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

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

200.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

47.000 €

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

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

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

λουξ, 220.000 €

48.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

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

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

210.000 €

γωνικό

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ πάρκιν 120.000 €

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

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

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

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

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

τρων, 14.000 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

Κύριες αρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών
• Συμφωνίες λογαριασμών
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός
και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου
Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένου λογιστηρίου
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone)
και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ: 23310 67347 - Ε-mail: monte@montenoulikas.gr

“ΕΛΣΑ - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E
Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛΣΑ-Silgan Α.Ε. με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή μεταλλικών συσκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς
-Xειριστές Ανυψωτικού Περονοφόρου
-Εργάτες Παραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου
•Αναγγελία βοηθού χειριστή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό
τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο
τηλέφωνο 2381071490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου

29.000 €

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

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

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

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK
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Covid-19: Από Δευτέρα «ανοίγει»
η 2η αναμνηστική (4η) δόση για ηλικίες 30-59 ετών
- Ισχυρή σύσταση εμβολιασμού και για τους άνω των 60
Την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά της
covid-19 με την 2η αναμνηστική δόση (4η δόση) και σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών, εφόσον το
επιθυμούν, μετά την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ενώ παραμένει η ισχυρή
σύσταση για τον εμβολιασμό με την 2η αναμνηστική δόση για τους άνω των 60 ετών.
Ειδικότερα η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας αναφέρει:
«Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών όσον αφορά
τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης (4η δόση), παραμένει η ισχυρή σύσταση για τους άνω
των 60.
Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το
πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια.
Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με
δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών εφόσον το επιλέξουν. Η πλατφόρμα
θα ανοίξει για όλους όσους το επιθυμούν την Δευτέρα 27-06-22».
Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει άμεσα και τις επόμενες μέρες θα μπορεί οποιοσδήποτε
άνω των 30 ετών, είτε έχει υποκείμενο νόσημα είτε όχι, να κάνει την τέταρτη δόση που θα τον θωρακίσει απέναντι στις συνέπειες των υποπαραλλαγών Ο4 και Ο5.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ισχυρή σύστασή της από τις 4 Απριλίου
για τη διενέργεια τέταρτης δόσης στους άνω των 60 ετών καθώς κινδυνεύουν με σοβαρές νοσήσεις και ειδικά εκείνοι οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα.

Οι μαθητές του Προγράμματος ERASMUS +
“Maths is all around” στο Δημαρχείο Βέροιας

Τους 23 μαθητές και τους 7 καθηγητές από τις χώρες της
Βουλγαρίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας που συμμετείχαν

μαζί με το 3ο ΓΕΛ Βέροιας στο Πρόγραμμα
ERASMUS + με τίτλο “Maths is all around”
(Τα μαθηματικά είναι παντού) υποδέχθηκε
ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.
Τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές καλωσόρισε στην Βέροια ο Δήμαρχος
της πόλης, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας,
κα Συρμούλα Τζήμα, έκανε μία σύντομη
αναφορά στην ιστορία και την πολιτιστική
κληρονομιά της Βέροιας.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Maths
is all around” (Τα μαθηματικά είναι παντού)
οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Μουσείο της Βεργίνας και παρακολούθησαν
εργαστήριο με τίτλο Μαθηματικά και αρχαιολογία με τη μουσειοπαιδαγωγό Φώτω
Παπαργυρούδη.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους,
τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες
του 3ου ΓΕΛ Βέροιας σχετικά με τη χρήση
υπολογιστικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά με στόχο την ανάπτυξη κριτικής
σκέψης στις ενέργειες της καθημερινότητας,
ενώ κάθε χώρα παρουσίασε από ένα βίντεο
στο οποίο αναλύονταν η χρησιμότητα των
μαθηματικών στην καθημερινή ζωή.
Στους μαθητές και τους καθηγητές διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Δήμου Βέροιας
για την ιστορία και τα αξιοθέατα της πόλης
και μικρές συσκευασίες κομπόστας, προσφορά της Venus Growers.

