
Με κύπελλο πρωτιάς και τούρτα την ημέρα 
των γενεθλίων της!!!

ΤΕΝΙΣ-ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε3 
Γ’ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ-

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Σάρωσε» 
η Κάτια Πατσίκα και 

στα χωμάτινα γήπεδα 
του Olympian Bay

Στην Παλαιά 
Μητρόπολη
Βέροιας το 
40ήμερο

μνημόσυνο του
μακαριστού 
Μητροπολίτη 

Δράμας, Παύλου

Η κυβέρνηση 
εθελοτυφλεί 

στην 
εξωτερική 
πολιτική

Του Γιάννη Μαγκριώτη
 Πυρκαγιά χθες το μεσημέρι σε 

διώροφο στο κέντρο της Βέροιας

Σε ετοιμότητα η Ημαθία για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών

Δ. Ταχματζίδης και η Ολυμπία 
Αποστόλου στην τελική

καταμέτρηση για την Κ.Ε. του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Σάρωσε» τις δημοτικές υπηρεσίες 
του Δήμου της Αλεξάνδρειας

 ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

10ο Διεθνές Συνέδριο 
Ροδακινιάς στη Νάουσα

30 Μαΐου- 3 Ιουνίου 
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Κώστας Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης: 
«Η περσινή χρονιά έκλεισε χωρίς προβλήματα 

κι αυτός είναι ο φετινός στόχος μας»
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Η Ημαθία στον ρυθμό των 
Παυλείων για 28 χρόνια!

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πως μια σειρά 
εκδηλώσεων που ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια από 
την Μητρόπολή μας με σκοπό να τιμηθεί ο ιδρυτής 
της τοπικής εκκλησίας Απόστολος Παύλος, έχει γίνει 
θεσμός με βαθιές και δυνατές ρίζες και αποτελεί πό-
λο έλξης επιστημόνων, καλλιτεχνών και απλών πι-
στών όχι μόνο από το πανελλήνιο, αλλά και από όλο 
τον κόσμο. Η Ημαθία για έναν μήνα θα κινείται στον 
ρυθμό των 28ων Παυλείων με ένα πλούσιο πρό-
γραμμα εκδηλώσεων με περιεχόμενο που ξεφεύγει 
από το στενά θρησκευτικό πεδίο και είναι διευρυμέ-
νο, με ιδιαίτερη βαρύτητα φέτος στην υγεία, αφού η 
4η εβδομάδα χαρακτηρίζεται ιατρική και αφιερώνεται 
στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. 

Η εξαιρετική δουλειά της Μητρόπολης με την άρ-
τια οργάνωση και το «φορτωμένο» πρόγραμμα δίνει 
πόντους και ανεβάζει την Ημαθία, που θα πρέπει με 
την βοήθεια της Αντιπεριφέρειας και των 3 δήμων να 
συμβάλλουν στην «απογείωση» των Παυλείων και 
να αποκομίσει ο τόπος μας τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από μια τόσο σημαντική διοργάνωση. 

Φυσικά όλα αυτά έχουν σημασία όταν ο κόσμος 
συμμετέχει και αγκαλιάζει τις εκδηλώσεις και γι’ αυτό 
δείτε το πρόγραμμα και σημειώστε από τώρα τι σας 
ενδιαφέρει.  
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Ενόςλεπτούσιγήκαιαπόφαση
γιαδωρεάστηνμνήμη

τουΦώτηΚαραβασίληστην
συνεδρίασητηςΟλομέλειας

Οι αντιδράσεις και τα μηνύματα μετά την απώλεια του προέδρου 
του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας Φώτη Καραβασίλη είναι πρωτο-
φανείς και συνεχίζονται ακόμη. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δι-
κηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εκτός της εκπροσώπησης που είχε με 
την παρουσία προέδρων την ημέρα της κηδείας, συνεδρίασε στις 18-
5-2022, μέσω τηλεδιάσκεψης και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 Η Ολομέλεια εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη της για τον αδόκητο 
θάνατο του μέλους της, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
Φώτη Καραβασίλη. Η απώλειά του δυσαναπλήρωτη. Η σκέψη όλων 
μας στους οικείους του. Η Ολομέλεια προ πάσης εργασίας τήρησε 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του και επιβεβαίωσε την από 9-5-2022 
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για καταβολή χρηματικού 
ποσού υπέρ κοινωφελούς ιδρύματος που θα υποδείξει ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Βέροιας.

ΣτηνΠαλαιάΜητρόπολη
Βέροιαςτο40ήμερο
μνημόσυνοτου

μακαριστούΜητροπολίτη
Δράμας,Παύλου

Στις 5 Ιουνίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο 
του Μητροπολίτη Δράμας Παύλου ο οποίος καταγόταν  
από την Ημαθία. Για τον αιφνίδιο θάνατο του μακα-
ριστού Παύλου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του 
στις επετειακές εκδηλώσεις για τη μάχη στη Δοβρά, 
εξέφρασε την θλίψη του ο Μητροπολίτης κ. Παντε-
λεήμων, ενημερώνοντας πως το μνημόσυνο θα γίνει 
στην έναρξη των Παυλείων, στην Παλαιά Μητρόπολη 
Βέροιας.

Δ.ΤαχματζίδηςκαιηΟλυμπίαΑποστόλουστηντελική
καταμέτρησηγιατηνΚ.Ε.τουΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

464 ήταν οι υποψήφιοι για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του κατα-
στατικού που ψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία το βράδυ της Κυριακής, η Κεντρική Επιτροπή θα αποτελείται από 301 
μέλη, εκ των οποίων το ένα τρίτο θα είναι γυναίκες, (100 μεταξύ των 125  υποψηφίων).  Οπότε, η «μάχη» για το ποιος θα 
εκλεγεί, θα δοθεί μεταξύ ανδρών, καθώς εκλέγεται σχεδόν ο ένας στους δύο υποψηφίους.

Από την Ημαθία οι δύο που βρίσκονται σε εκλόγιμη θέση, είναι ένας άντρας μία γυναίκα. Ο Δημήτρης Ταχματζίδης και 
η Ολυμπία Αποστόλου που μετά την τελική καταμέτρηση που θα έχουμε μάλλον σήμερα, και τα τελικά αποτελέσματα για 
τον αριθμό και το φύλο των μελών που θα βρίσκονται στην κεντρική επιτροπή, θα γνωρίζουμε αν θα έχουμε δύο, έναν ή 
μια, από το νομό μας.

 Όσο για τη Νομαρχιακή Επιτροπή, μόλις ολοκληρωθεί το θέμα της Κ.Ε. θα ξεκινήσει και η διαδικασία συγκρότησης 
των τοπικών Οργάνων. Και για την Ημαθία, έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον…

Παντελεήμων: Για να γίνει κάποιος 
Άγιος, πρέπει να γίνει πρώτα ήρωας

Ένα θέμα για το οποίο, όπως διακρίναμε στη χθεσινή συνέντευξη 
Τύπου, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, είναι 
οι 1241 νεομάρτυρες της Νάουσας, για τους οποίους ενημερώθηκε όταν 
ήρθε νέος μητροπολίτης στην Ημαθία.

Κάτοικοι και φορείς του μίλησαν για την ιστορία, η οποία τον συγκί-
νησε πολύ και άρχισε να ερευνά για το τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιος 
είναι ο συμβολισμός της ηρωικής αυτής πράξης των γυναικών της Νάου-
σας  και όσων μαρτύρησαν και σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους.

Μάλιστα για το γεγονός, έστειλε και πλήρη φάκελο στη Σύνοδο με τις 
προτάσεις του, αλλά και με το ερώτημα τι θα γίνει με τους δικούς μας Αγί-
ους για τους οποίους μιλούσαν οι Ναουσαίοι.

 «Το Μεσολόγγι έδωσε ήρωες, αλλά η Νάουσα έδωσε Αγίους! Και για 
να γίνει κάποιος Άγιος πρέπει να γίνει πρώτα ήρωας. Αυτές οι Γυναίκες 
που έπεσαν στην Αράπιτσα και οι 1241 που μαρτύρησαν, δικάστηκαν 
στο Κιόσκι αλλά δεν άλλαξαν την πίστη τους. Και για αυτό κατατάχθηκαν 
στους Αγίους της Εκκλησίας μας», είπε ο κ. Παντελεήμων, ενημερώνο-
ντας για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου τους, με την παρουσία όλων 
των εκπροσώπων των ορθοδόξων εκκλησιών, στο πλαίσιο των «Παυλεί-
ων».



Σε δύο μέρη θα αναπτυχθούν τα φετινά «Παύλεια» της Μητρόπολης 
Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, τα οποία κλείνουν αισίως 28 χρόνια 
από την πρώτη τους διοργάνωση.

4η Ιατρική Εβδομάδα
Για το πρόγραμμα των λατρευτικών, καλλιτεχνικών και επιστη-

μονικών εκδηλώσεων έδωσε χθες το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου ο 
Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρώτη ενό-
τητα (28 Μαΐου - 4 Ιουνίου 2022)που αφορά την 4η Ιατρική Εβδομάδα, 
αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον ιατρό, η ζωή του οποίου συνδέεται 
και με το φετινό θέμα των Παυλείων. Όπως είπε ο Μητροπολίτης ο Ά-
γιος Λουκάς ήταν έγγαμος με 4 παιδιά και στη συνέχεια έγινε μοναχός, 
περνώντας στην πορεία της ζωής του από διάφορες κρίσεις. Προς τιμήν 
του έχει ανεγερθεί η εκκλησία του, στην Παναγία Δοβρά.

«Εκκλησία και διαχείριση κρίσεων»
Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής εβδομάδας στην οποία συμμε-

τέχουν όλοι οι ιατρικοί φορείς της Ημαθίας, ξεκινούν τα ΚΗ΄Παύλεια, 
στις 5 Ιουνίου, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα: «Εκκλησία και διαχείριση 
κρίσεων», επ΄ αφορμή και των  100 χρόνων από τη μικρασιατική κατα-
στροφή .

Η έναρξη γίνεται στην γιορτή του Αγίου Αρσενίου που ήταν το πρώτο 
θύμα της τουρκοκρατίας στην περιοχή μας και όλες οι εισηγήσεις θα 
έχουν σχέση με τις κρίσεις, είτε στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία, είτε 
στις προσωπικές,  ανθρωπιστικές, κ.α.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο μητροπολίτης σε μια εκδήλωση που θα 
γίνει στις 26 Ιουνίου στη Νάουσα, στις 12:00 το μεσημέρι με τα απο-
καλυπτήρια ενός μνημείου στους Στουμπάνους, τον χώρο θυσίας των 
γυναικών της Νάουσας, που αφορά το ολοκαύτωμα της πόλης. Ο ιερός  
σκοπός της δημιουργίας του μνημείου είναι να  τιμηθούν οι κοπέλες 
που έπεσαν με τα παιδιά τους ως ηρωίδες στην Αράπιτσα, για να μην 
παραδοθούν στους Τούρκους. Με συγκίνηση ο Μητροπολίτης ανέφερε 
οτι κατατάχθηκαν στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, διότι θυσιάστηκαν για 
να κρατήσουν την πίστη και την τιμή τους. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις:
4η Ιατρική Εβδομάδα 
αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό
Σάββατο 28 Μαΐου 
19:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μετακομιδής του Ι. Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
 Κυριακή 29 Μαΐου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μετακομιδής του Ι. Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
 Δευτέρα 30 Μαΐου 
19:00 Μεταφορά Ιερού Λειψάνου Αγίου Λουκά στη Νάουσα – Εσπε-

ρινός και ιατρική ενημέρωση για νευρολογικά θέματα
(Ιερός Ναός Παναγίας Ναούσης – Μητροπολιτικόν Κέντρον ΠΑΝΤΑ-

ΝΑΣΣΑ)
 Τρίτη 31 Μαΐου 
10:30 Ημερίδα πνευματικών με θέμα «Η διακονία του πνευματικού 

σε περιόδους κρίσης»
(Αίθουσα «Μητρ. Σταυροπηγίου Αλέξανδρος» - Ι.Μ. Δοβρά)
 Πέμπτη 2 Ιουνίου 
19:00 Μεταφορά Ιερού Λειψάνου Αγίου Λουκά στο Διαβατό – Εσπε-

ρινός και ιατρική ενημέρωση για θέματα υπογεννητικότητας και οικογε-
νείας (Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης - Διαβατός)

 Παρασκευή 3 Ιουνίου
19:00 Μεταφορά Ιερού Λειψάνου Αγίου Λουκά στην Αλεξάνδρεια– Ε-

σπερινός και ιατρική ενημέρωση για θέματα οφθαλμολογίας
(Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αλεξάνδρεια)
 Σάββατο 4 Ιουνίου
07:30 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ημερίδα πρεσβυτερών και 

μητέρων κληρικών με θέμα «Η δύναμη της προσευχής στην αντιμετώ-
πιση των κρίσεων»

(Ιερός Ναός Παναγίας Ναούσης – Μητροπολιτικόν Κέντρον ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ)

 19:30 Ημερίδα με θέμα «Υγιεινή και παραδοσιακή διατροφή» με πα-
ράλληλη εκδήλωση μικρασιατικής γευσιγνωσίας σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
  «ΚΗ´ Παύλεια»
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή
 Κυριακή 5 Ιουνίου
 07.00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
για την εορτή Αγίου Ιερομάρτυρος Αρσενίου επισκόπου Βεροίας 
(Παλαιός Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Αποστόλων Παύλου και 

Πέτρου Βεροίας)
20:00  Τραγουδώντας για την Πατρίδα
Καλλιτεχνική εκδήλωση για την έναρξη των ΚΗ΄ Παυλείων
(Χώρος Τεχνών Δήμου Βεροίας)
 Δευτέρα 6 Ιουνίου
19:30 «περί κρίσεως καί ἀληθείας»
Αντιαιρετική ημερίδα
(Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου – Χαλάστρα)
 Τρίτη 7 Ιουνίου
20:30 «ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ: Πορεία προς την ελευθερία»
Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης της Αγιορειτικής Εστίας και βιβλιοπα-

ρουσίαση (Εκκοκκιστήριο Ιδεών 
– Βέροια)

 Τετάρτη 8 Ιουνίου
19:00 Παρακλητικός Κανών Α-

γίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων
Βιβλιοπαρουσίαση και πρώτη 

τέλεση του Παρακλητικού Κανό-
νος των Αγίων Νεομαρτύρων της 
Ναούσης με την ευκαιρία των 200 
ετών από το μαρτύριό τους

(Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος – Νάουσα)

 Παρασκευή 10  Ιουνίου
19:00 Μέγας Αρχιερατικός Ε-

σπερινός της μνήμης του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού

(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά)

 Σάββατο 11 Ιουνίου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της μνήμης του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
 11:30 Μνήμη Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου
Εκδήλωση αφιερωμένη στον μακαριστό Μητροπολίτη Σταυροπηγίου 

κυρό Αλέξανδρο (Αίθουσα «Μητρ. Σταυροπηγίου Αλέξανδρος» - Ι.Μ. Δοβρά)
 Κυριακή 12 Ιουνίου 
07:00 Αρχιερατική Υπαίθρια Θεία Λειτουργία στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυ-

λείων και Εσπερινός Γονυκλισίας  (Βήμα Αποστόλου Παύλου –Βέροια) 
 Δευτέρα 13 Ιουνίου
19:00 Προσφυγικά έθιμα Αναβίωση ποντιακού ταφικού εθίμου σε 

συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ευστάθιος Χωραφάς»
(Ιερός Ναός Υπαπαντής – Πατρίδα)
 Τετάρτη 15 Ιουνίου 
20:00 Με τα μάτια του Μικρασιάτη δημιουργού Αφηγηματική και 

μουσικοχορευτική παράσταση σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Μι-
κρασιατών Ημαθίας (Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)

 Πέμπτη 16 Ιουνίου 
10:30 Εκκλησία και κρίσεις Ημερίδα Ιερέων – Α΄ μέρος
(Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά – Παύλειο Κειμηλιαρχείο)
 18:00 Εκκλησία και κρίσεις Ημερίδα Ιερέων – Β΄ μέρος
(Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά – Παύλειο Κειμηλιαρχείο)
 Σάββατο 18 Ιουνίου 
10:30 Η συμβολή της Κατήχησης στην αντιμετώπιση των κρίσεων
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρχών
(Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά – Παύλειο Κειμηλιαρχείο)
19:00 Νέοι Σολίστες Μαθητική επίδειξη του Ωδείου της Ιεράς Μητρο-

πόλεως  (Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)
 Κυριακή 19 Ιουνίου 
09:00 Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελο-

ντών Αιμοδοτών Ν. Νικομήδειας «Η ΑΓΑΠΗ»
(Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου – Νέα Νικομήδεια)
 19:00 Καβασίλεια
Αρχιερατικός Εσπερινός της μνήμης του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα 

και πολιτιστικές εκδηλώσεις
(Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου – Καβάσιλα)
 Δευτέρα 20 Ιουνίου 
20:00 Για τις αλησμόνητες πατρίδες…
Εκδήλωση του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως σε συνεργασία με 

τον Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας
(Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)
 Τετάρτη 22 Ιουνίου 
20:00 Η συμβολή της μουσικής σε περιόδους κρίσης
Εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλε-

ως (Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
 Πέμπτη 23 Ιουνίου 
18:00 Θεία Λατρεία και ζωή
Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Σύναξη Αναγνωστών και 

Ιεροπαίδων (Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αλεξάνδρεια)
 Παρασκευή 24 Ιουνίου 
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνάξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας)
 10:30 Μετά την καταστρόφη
Ιστορική Ημερίδα για τα 200 χρόνια από την καταστροφή της Ιεράς 

Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας)
 19:00  Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στον Όσιο Γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
 Σάββατο 25 Ιουνίου 
07:00 Σύναξη Αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολης
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και συνέλευση του Συλλόγου Αθωνιαδι-

τών(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
 20:00 Εις μνήμην των Φαρασιωτών προσφύγων
Αποκαλυπτήρια μνημείου τιμής για τους ιδρυτές του Πλατέος Αλε-

ξανδρείας από τον Σύλλογο Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός»
(Πλατεία πρώην Δημαρχείου – Πλατύ)
 Κυριακή 26 Ιουνίου 
18:00 Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων 

Έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Χώρος Τεχνών Δήμου Βεροίας)
 Δευτέρα 27 Ιουνίου
09:00 Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων 
Συνέχεια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια)
 18:00 Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων 
Συνέχεια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
 (Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια)
 20:30 Μνήμη μας…
Επετειακή μουσική παράσταση για τα 100 χρόνια του Μικρασιατικού 

Ελληνισμού (Χώρος Τεχνών Δήμου Βεροίας)
 Τρίτη 28 Ιουνίου
09:00 Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων 
Συνέχεια και λήξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Χώρος Τεχνών Δήμου Βεροίας)
 19:00 Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός της μνήμης του 

Αποστόλου Παύλου 
 (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
 Τετάρτη 29 Ιουνίου  
07:00 Όρθρος και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο
(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
 19:00 Λιτανεία και Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός – Λή-

ξη ΚΗ΄ Παυλείων, στο Βήμα Αποστόλου Παύλου της Βέροιας.
Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων απηύθυνε κάλεσμα προς όλο τον 

ευσεβή λαό, να συμμετέχει στις εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτή της 
τοπικής Εκκλησίας, Αποστόλου των Εθνών Παύλου και του Θαυμα-
τουργού Αγίου Λουκά του Ιατρού.

Να σημειωθεί ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ στις εκδηλώσεις 
στον Χώρο Τεχνών και στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων που συνδι-
οργανώνονται με τον Δήμο Βέροιας, θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμε-
να μέτρα για την υγειονομική προφύλαξη των συμμετεχόντων.

Σοφία Γκαγκούση
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Συνέντευξη Τύπου χθες από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα
«Εκκλησία και διαχείριση κρίσεων» το φετινό θέμα των 28ων «Παυλείων» της Μητρόπολης

-Προς τιμήν του Αγίου Λουκά του Ιατρού, η 4η Ιατρική Εβδομάδα
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

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

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

Val Kilmer, Monica Barbaro, Jon Hamm, Ed Harris

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από 

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

συμμετάσχουν σε αυτήν.

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

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

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/5/22 - 1/6/22
Το Σάββατο 28 Μαΐου στο 

Δημοτικό Θέατρο Νάουσας
Προβολή του ιστορικού 

ντοκιμαντέρ 
«Η Μακεδονία 

στην Επανάσταση 
του 1821»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 200η Επέτειο από την Ε-
πανάσταση και το Ολοκαύτωμα της πόλης, ο Δήμος Η.Π. Νάουσας 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, παρουσιάζει  το ιστο-
ρικό ντοκιμαντέρ «Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821», το 
Σάββατο 28 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας και ώρα 20:00.

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, το 
Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανέλαβε την πρωτοβουλία της παραγωγής 
ενός μοναδικού ιστορικού ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας τη συμβολή 
της Μακεδονίας στον αγώνα για την ελευθερία. Στο ντοκιμαντέρ 
γίνεται μεγάλη αναφορά, με γυρίσματα, εικόνες από drones και 
μαρτυρίες στον αγώνα που έδωσε η Νάουσα το 1822. 

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ έγινε από συνεργάτες του Ιδρύ-
ματος Παπαγεωργίου, όπως ο σκηνοθέτης Μωρίς Ραφαήλ και 
ο ξεναγός της UNESCO Κωνσταντίνος Σφήκας. Περιλαμβάνει 
αφήγηση στα ελληνικά και animation, ενώ η  διάρκειά του είναι 43 
λεπτά.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους μέλη της οι-
κογένειας Παπαγεωργίου. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μαθητική συναυλία του τμήματος 
Βιολοντσέλου στη Στέγη

Οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης του βιολοντσέλου του 
Δημοτικού Ωδείου Βέροιας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων της σχολικής χρονιάς 2021-2022 θα παρουσιάσουν 
την Τετάρτη 25/5/2022, ώρα 8μ.μ. στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμ-
μάτων και  Τεχνών, πρόγραμμα με έργα των J. S.Bach, J. Haydn, 
A.Vivaldi, L.v.Beethoven, B. Marcello και άλλων συνθετών. 

Συμμετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες: Σταύρος Γαλάνης, Βα-
σίλης Αφεντούλης, Μαριλένα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνα Μανιώτη, 
Μαρία Παυλίδου, Δημήτρης Αφεντούλης, Κασσιανή Χιονίδου, Άννα 
Μέλιου, Έλσα Ιωαννίδου, Νίκη Πυροβολάκη. 

Συνοδεία: Θανάσης Γοβατζιδάκης
Διδασκαλία: Δαμιανός Καϊλόγλου
 Είσοδος ελεύθερη. Υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

Το βιβλίο του Φώτη 
Σιμόπουλου «Κάπου 

στη Μακεδονία» 
παρουσιάζεται σήμερα 

στην Ελιά

 Το βιβλίο του Φώτη Σιμό-
πουλου «Κάπου στη Μακεδο-
νία» παρουσιάζεται σήμερα Τε-
τάρτη 25 Μαΐου στις 7:00 το α-
πόγευμα στη σάλα της Ελιάς στη Βέροια. Για το βιβλίο που κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις «Πνοή» και τον συγγραφέα, θα μιλήσουν 
η Βούλα Κοτσάλου βιβλιοθηκονόμος της δημοτικής βιβλιοθήκης 
Ζωγιοπούλου και η φιλόλογος- συγγραφέας Ελένη Καραγιάννη. 
Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο φιλόλογος, ποιητής και 
ηθοποιός Λευτέρης Κορυφίδης, ενώ ο συγγραφέας θα συνομιλήσει 
με τους αναγνώστες και θα υπογράψει τα βιβλία του.

Το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
Ροδακινιάς πραγματοποιείται υπό την αιγίδα 
της Διεθνούς Εταιρείας της Επιστήμης των 
Οπωροκηπευτικών (ISHS) από το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Γεωπονι-
κών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης 
Τροφίμων).

Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και ο Δήμος Νάουσας είναι θεσμικός 
υποστηρικτής.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 1. 16 κεντρικές ομιλίες (https://www.

fruitsciences.eu/peach2021/keynotespeakers.
html) 

2. 54 προφορικές παρουσιάσεις 
3. 68γραπτές ανακοινώσεις
4. 4 χορηγικέςομιλίες (Venus Growers, 

BASF, Syngenta, CORTEVA)
5. 1 στρογγυλή τράπεζα που αφορά θέ-

ματα χρηστής λίπανσης οπωρώνων με ειση-
γητές εκπροσώπους των εταιρειών Yara και 
Hellagrolip

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τεχνική επίσκεψη στους Συνεταιρι-
σμούς Α.Σ. Νάουσας και ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας τη Πέμπτη 2 Μάιου.  Την 
ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των συνέδρων στη Σχολή 
Αριστοτέλη και στο Μουσείο της Βεργίνας.

Θεματολογία 
- Γενετική βελτίωση υποκειμένων και ποικιλιών
- Γονιδιωματικές προσεγγίσεις και βιοτεχνολογία
- Φυσιολογία φυτού ροδακινιάς και αντίδρασή του σε συνθήκες αβι-

οτικής καταπόνησης
- Προηγμένα συστήματα παραγωγής 
- Λίπανση, άρδευση
- Φυτοπροστασία 
- Μετασυλλεκτική  φυσιολογία και τεχνολογία
- Μη καταστροφικές μέθοδοι προσδιορισμού της ποιότητας του 

καρπού 
- Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας (νέα προϊόντα)
Το συνέδριο υποστηρίζεται από 33 χορηγούς:
ΑΣΕΠΟΠΝάουσα, ΑΣΝάουσας, BASF, Syngenta,  Yara 

International, CortevaAgriscience, Hellagrolip, Venus Growers, Vitro 
Hellas S.A, Tsesmelis Fruit & Nut Nursery, TimacAgro | ΛΥΔΑ, 

Felix Instruments, Ecomatik, ΝέοςΑλιάκμων, EuroChem, Bayer, Q-
CERT Ltd., AgroFresh, Valent BioSciences, Papakonstantinou fruits, 
ΑΣΕπισκοπής, Compo Expert, Agrology, Agromillora Group, Milis 
Nurseries, Emphyton,ASPIS, Agrohellas S.A., Vitaplant, Fitotechniki, 
ΑΣΕΠΟΠΒελβεντός, Δελκώφ

Το 1οOpenAirConference

Το συνέδριο θα είναι το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί σε α-
νοιχτό χώρο (OpenAir)στις εγκαταστάσεις του bar-restaurantΚΙΟΣΚΙ 
μετά από κατάλληλες προσαρμογές. Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε 
αφενός λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση μάσκας σε κλειστό χώρο θα 
απέτρεπε αρκετούς σύνεδρους από το να το παρακολουθήσουν και 
αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι διασφαλίστηκε  η κατάλληλη οπτικο-
ακουστική υποστήριξη από videowallκαι plasmaοθόνες που θα επιτρέ-
ψει την δυνατότητα απρόσκοπτης παρακολούθησης. 

Επιπρόσθετα, οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνή-
σουν το βραβευμένο δημοτικό μας πάρκο.

 Η προέλευση των σύνεδρων 
Η κύρια χώρα προέλευσης είναι η Ελλάδα με σημαντικό αριθμό συ-

νέδρων να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως μέσω των 
υποστηρικτών του συνεδρίου. 

Οι χώρες που ακολουθούν σε αριθμό εγγραφών είναι  οι ΗΠΑ, 
Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. 

Επιπρόσθετα, σύνεδροι αναμένονται από τις παρακάτω χώρες;
Αγγλία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γερμανία, 

Ινδία, Ιαπωνία, Λίβανο, Πολωνία,Ουρουγουάη, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία, 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Συ-
νεδρίου www.fruitsciences.eu/peach2021:

 Γιώργος Μαγγανάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τρο-

φίμων 
Email: george.manganaris@cut.ac.cy
Website: www.fruitsciences.eu

30 Μαΐου- 3 Ιουνίου 
10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς στη Νάουσα



Επίσκεψη στο Δημαρχείο και στο σύνολο των υπηρεσιών του 
Δήμου της Αλεξάνδρειας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότη-
τα των δημοτών με σκοπό να ακούσει προβλήματα και μετέπειτα να 
τα αναδείξει στα αρμόδια κέντρα αποφάσεων, πραγματοποίησε σή-
μερα (23 Μαΐου) ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Ο Βουλευτής Ημαθίας επισκέφθηκε διαδοχικά το Δημαρχείο της 
Αλεξάνδρειας, τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Π., τη 
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ., τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 
Μέριμνας (Ο.Π.Α.Κ.Ο.Μ.) του Δήμου Αλεξάνδρειας, το Κέντρο Κοι-
νότητας του Δήμου με Παράρτημα Ρομά καθώς και την Κεντρική 
δομή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
& Πολιτισμού (όπου στεγάζονται το Τμήμα Πρόνοιας καθώς και το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο).

Στις ιδιαίτερα εποικοδομητικές συζητήσεις του τόσο με τον 
Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους 

κ.κ. Στέφανο Δριστά και Σωτήρη Τζιλόπουλο, τον Πρόεδρο της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. κ. Σωτήρη Τόκα, τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Κ.Ο.Μ. κ. Α-
πόστολο Ρεσινιώτη καθώς και με το στελεχιακό δυναμικό και υπαλ-
ληλικό προσωπικό των δημοτικών υπηρεσιών  ο κ. Τσαβδαρίδης 
ενημερώθηκε αναλυτικά για το εύρος των υφιστάμενων δράσεων, 
τους μελλοντικούς σχεδιασμούς, τα καθημερινά εμπόδια όπως και 
τις εξειδικευμένες ανάγκες των υπηρεσιών προκειμένου αφενός να 
προσφέρουν ακόμη πιο ποιοτικές υπηρεσίες στον δημότη αφετέρου 
να μεγιστοποιούν το θετικό πρόσημο της κοινωνικής πολιτικής του 
Δήμου της Αλεξάνδρειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε από τους 
αρμόδιους αυτοδιοικητικούς παράγοντες να του δώσουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα όλα τα απαραίτητα κατά την κρίση τους υπομνή-
ματα και προτάσεις, προκειμένου ο ίδιος άμεσα να τα μεταφέρει 
στους αρμόδιους Υπουργούς ζητώντας λύσεις.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
ΟΜΠΕΖΑΤΑΝΤΖΕΛΟ του Αντρέα 

και της Μιμόζα, το γένος Αγκόλι, που 
γεννήθηκε στην Κορυτσά Αλβανίας και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑΠΡΙΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του Γεωργίου και της Α-
θανασίας, το γένος Γιαμουστάρη, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΓΚΕΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣτου Ιπποκράτη και της Ασημε-
νιας το γένος Αραμπατζή, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη και 
η ΜΑΛΙΑΡΑΠΑΣΧΑΛΙΑ του Διονυσίου 
και της Ελένης το γένος Χατζηβασι-
λειου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΠΙΠΙΛΙΑΡΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ της 
Μαρίας, το γένος Πιπιλιάρη, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΑΓΑΝΑΠΑΡΘΕΝΑ του Βασιλείου 
και της Αντωνίας, το γένος Καζαντζί-
δου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα - Κυριωτίσσης 
Βέροιας.

 Πυρκαγιά χθες το 
μεσημέρι σε διώροφο 

στο κέντρο της Βέροιας

Συναγερμός σήμανε χθες Τρίτη, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από κλήση για φωτιά σε 
διώροφη κατοικία στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου 
και Δαβάκη στο κέντρο της Βέροιας (απέναντι από την παλιά 
Πυροσβεστική).

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα δύο οχήματα με 5 άνδρες και 
χάρη στην άμεση επέμβαση τους παρά τους πυκνούς καπνούς 
κατάφεραν να ελέγξουν και να κατασβέσουν την φωτιά.

Σε επικοινωνία του ΛΑΟΥ με την Π.Υ, μας ενημέρωσαν ότι 
η φωτιά προκλήθηκε στην κουζίνα διαμερίσματος του 1ου ο-
ρόφου κατά το μαγείρεμα, όταν από καμένο λάδι «άρπαξε» ο 
απορροφητήρας. Ευτυχώς οι ζημιές περιορίστηκαν στην κουζί-
να και δεν επεκτάθηκαν στο υπόλοιπο διαμέρισμα. Από το δια-
μέρισμα απομακρύνθηκαν έγκαιρα με ασφάλεια 2 μικρά παιδιά 
και ο ιδιοκτήτης που βρισκόταν στο μπαλκόνι,  σύμφωνα με την 
ενημέρωση,  όταν ξέσπασε η φωτιά. 

Στο σημείο πέρα από τους άνδρες της Π.Υ. κατέφθασε και ο 
διοικητής αντιπυραρχος Χρήστος Θεοδωρίδης.

ΖήσηςΜιχΠατσίκας

«Σάρωσε» τις δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου 
της Αλεξάνδρειας ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης



Ολοκληρώθηκαν με ε-
πιτυχία κατά την τρέχουσα 
σχολική χρονιά 2021-2022 
οι τρεις εκπαιδεύσεις με Ευ-
ρωπαϊκή Πιστοποίηση στην 
Βασική Υποστήριξη Ζωής 
και την Χρήση Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή που 
οργάνωσε το 1ο Εργαστη-
ριακό Κέντρο Βέροιας σε 
συνεργασία με την Ελληνική 
Εταιρεία Επείγουσας Προνο-
σοκομειακής Φροντίδας (ΕΕ-
ΕΠΦ) τα Σάββατα 19/3/2022, 
26/3/2022 και 14/5/2022.

Συμμετείχαν περίπου 100 
μαθητές και εκπαιδευτικοί 
του 1ου και  3ου Εσπερινού 
ΕΠΑΛ Βέροιας καθώς και επαγγελματίες υγείας αλλά και απλοί πολίτες.

Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν με γενική ενημέρωση και θεωρία και ακολούθησε βιωματικό μέρος σε 
ομάδες των πέντε. Στους εκπαιδευόμενους απονεμήθηκε Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό από το European 
Resuscitation Council (ERC), δόθηκε εγχειρίδιο με οδηγίες του ERC και σχετικός φάκελος.

Το ERC παρέχει το πρότυπο, κατευθυντήριες γραμμές και εκπαίδευση για την ανάνηψη στην Ευ-
ρώπη, και πιστοποιεί τους επιμέρους παρόχους. Η ΕΕΕΠΦ είναι πιστοποιημένο από το ERC, επιστη-
μονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενθάρρυνση και προώθηση της θεωρη-
τικής και πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο αντικείμενο της επείγουσας προνοσοκομειακής 
φροντίδας σε υγειονομικούς και τον γενικό πληθυσμό χρησιμοποιώντας δίκτυο εθελοντών.

Ευχαριστούμε τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ για την προσφορά σάντουιτς και 
χυμού στους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, τις μαθήτριες του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ για τα εδέσμα-
τα και το ΔΙΕΚ Βέροιας για την παραχώρηση δύο ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους  εθελοντές εκπαιδευτές της ΕΕΕΠΦ, που ταξίδεψαν από την Θεσ-
σαλονίκη και την Καστοριά για να μας εκπαιδεύσουν αλλά και για την επί σειρά ετών ανθρωπιστική 

τους προσφορά.
Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε 

τις απόφοιτες μαθήτριες 1ου ΕΠΑΛ 
Βέροιας Τσιρανίδου Γεωργία και 
Χρυσοστομίδου Μαρία που με τις 
εκπαιδεύσεις αυτές (συμμετείχαν 
ως βοηθοί εκπαιδευτές), συμπλή-
ρωσαν τις απαιτήσεις και τους α-
πονεμήθηκε ο τίτλος της «Εκπαι-
δεύτριας BLS/AED, full instructor». 
Ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους τον 
Δεκέμβριο του 2019 στην πρώτη 
εκπαίδευση που οργάνωσε το ΕΚ 
και σήμερα είναι πλέον εκπαιδεύτρι-
ες. Κορίτσια συγχαρητήρια, είμαστε 
περήφανοι για εσάς.

Ευχαριστούμε τις συναδέλφους 
νοσηλεύτριες κ. Αλεξάνδρα Παπα-
γιάννη υπεύθυνη κατεύθυνσης νο-
σηλευτικής του ΕΚ και κ. Σιφνιάδου 
Δέσποινα για την συμβολή τους 
στην εκπαίδευση.

Ευχαριστούμε την συνάδελφο 
κ. Μαρία Μαχαίρα υπεύθυνη του 
τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 
ΕΚ για την ιδέα της να τοποθετήσει 
τον απινιδωτή συμβολικά πάνω στο 
πολύχρωμο δένδρο της ζωής και 
επιμελήθηκε το πολύ όμορφο αυτό 
έργο που κοσμεί τον χώρο μπροστά 
στα γραφεία του ΕΚ.

Και τέλος ευχαριστούμε την 
ψυχή της οργάνωσης των εκπαι-
δεύσεων BLS/AED, την συνάδελ-
φο νοσηλεύτρια κ. Γεωργία Κούτλα 
που αναδεικνύοντας την έννοια του 
εκπαιδευτικού λειτουργού, και χάρη 
στις συνεχείς προσπάθειες, το απα-
ράμιλλο πάθος και ζήλο της, εκπαι-
δεύτηκαν από το 2019 πάνω από 
200 άτομα, μαθητές, εκπαιδευτικοί 
και πρόσκοποι. 200 πολίτες που 
νοιάζονται για τον συνάνθρωπο, ξέ-
ρουν πώς να ξεγελάσουν τον θάνα-
το, φύλακες άγγελοι του πολύτιμου 
δώρου της ζωής.

Παραδίδουμε στην κοινωνία της 
Βέροιας ανανήπτες με γνώσεις και 
δεξιότητες που μπορούν να σώ-
σουν μια ανθρώπινη ζωή!! Ο αγώ-
νας συνεχίζεται!! Η κοινωνία αλλάζει 
και είμαστε περήφανοι για όλη αυτή 
την προσπάθεια!!

Το σχολείο ανοικτό στην κοινω-
νία!!

Από το 1ο Εργαστηριακό
 Κέντρο Βέροιας

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2022 

Υποβολή αιτήσεων πωλητών 
βραχυχρόνιων αγορών στις Τ.Κ. Κοπανού, 

Μαρίνας και  Ζερβοχωρίου
Ο Δήμος Η. Π. Νάουσας, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 που διέπουν τη λειτουργία οργανωμέ-

νων υπαίθριων αγορών,  καλεί να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους,  οι ενδιαφερόμενοι πωλητές, που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στην διαδικασία απόδοσης θέσεων στις βραχυχρόνιες αγορές στις Τοπικές Κοινότητες Κο-
πανού, Μαρίνας και Ζερβοχωρίου για το έτος 2022 και συγκεκριμένα: 

-Στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που τελείται μια φορά το χρόνο στην Τοπική Κοινότητα Κοπανού.
-Στο θρησκευτικό εορτασμό αγίων στις Τοπικές Κοινότητες Μαρίνας και Ζερβοχωρίου.
Οι αιτήσεις των πωλητών βραχυχρόνιων αγορών θα υποβάλλονται από τις 18 Μαΐου μέχρι και τις 16 Ιου-

νίου 2022. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές επιπλέον αιτήσεις. 
 Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με την διαδικασία συμμετοχής πωλητών βραχυχρόνιων αγορών, έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.naoussa.gr

Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Στην Ουάσιγκτον, 
ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός, είπε αυτά 
που έπρεπε να πει, 
άκουσε ευχάριστα 
και μεγάλα λόγια, 
ειδικά με αφορμή 
την  επανάσταση 
του 1821, αφού όλοι 
ξέρουν, ότι, οι ανα-
βαθμισμένες διπλω-
ματικά προσκλήσεις, 

από τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο, από αυτό το 
γεγονός καθορίστηκαν.

Πίσω από αυτά όμως, υπάρχει η σκληρή γεω-
πολιτική πραγματικότητα, οι τακτικοί και στρατηγικοί 
σχεδιασμοί των ΗΠΑ, τα οικονομικά και τα κρατικά 
συμφέροντα δηλαδή.

 Στην θέση, μιας ατέρμονης αισιοδοξίας, των προ-
ηγούμενων δεκαετιών, υπάρχει τελευταία, η αβεβαιό-
τητα και η αγωνία, με την αρχαιοελληνική σημασία της 
λέξης.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της επέκτασης της παγκο-
σμιοποίησης και των συχνών κυκλικών κρίσεων, του 
μοναδικού οικονομικού και κοινωνικού συστήματος 
στον κόσμο, του καπιταλιστικού. Δεν υπάρχει πλέον 
ένας μοναδικός αστέρας, οι ΗΠΑ, με όλες τις χώρες 
να περιστρέφονται γύρω, από αυτόν, λόγω της οικο-
νομικής και στρατιωτικής ισχύος της. Δημιουργήθηκαν 
πλέον πολλά κέντρα, κυρίως η ΕΕ και η Κίνα, και 
αρκετές περιφερειακές συσπειρώσεις. Τα τελευταία 
χρόνια η Κίνα απέκτησε πιο ισχυρή θέση, σημαντικές 
συμμαχίες, και συνεχώς ενισχύεται. 

Η ανατροπές δημιουργούν τριβές και αντιπαραθέ-
σεις.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιταχύ-
νει τις εξελίξεις σχηματισμού δυο συνασπισμών, με 
πολλές χώρες να θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις, 
αργά ή γρήγορα όμως, λόγω των μεγάλων και πολύ-
πλευρων οικονομικών, εμπορικών και στρατιωτικών 
εξαρτήσεων, θα αναγκαστούν, είτε από καταναγκασμό 
είτε από επιλογή, να ενταχθούν, σε ένα από τους δύο, 
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. 

Τα νέα στρατόπεδα χτίζονται γύρω από τις ΗΠΑ και 
την Κίνα. Οι ΗΠΑ, το επιδιώκουν, για να προλάβουν 
την ανεξέλεγκτη πλέον οικονομική και γεωπολιτική 
επέκταση της Κίνας, ενώ η Κίνα, θέλει να αποφύγει 
την άμεση αντιπαράθεση, γιατί ο χρόνος δουλεύει, για 
αυτήν.

Η ανατροπή θα ισορροπήσει, με οικονομική σύ-
γκρουση, με οικονομική και πολιτική σύγκρουση ή και 
με στρατιωτική;

Κάτι ανάλογο, συνέβαινε στα τέλη του 19ου αιώνα 
και στις αρχές του 20ου. 

Στην σημερινή θέση των ΗΠΑ, ήταν τότε η Μεγάλη 
Βρετανία και η Γαλλία,  και στην σημερινή θέση της 
Κίνας, ήταν τότε η Γερμανία. 

Οι οικονομίες των χωρών αυτών, απαίτησαν α-
πό την πολιτική των κρατών, να υποστηρίξουν τους 
στόχους τους, και επειδή, δεν μπορούσαν να βρουν 
τις νέες οικονομικές και γεωπολιτικές ισορροπίες, δια 
ασήμαντον αφορμή, ξεκίνησε ο πόλεμος, για να δώσει 
λύση. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε σαν απο-
τέλεσμα, να καταστραφούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, 
να διαλυθούν οι ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες, να γίνει 

μια επανάσταση στην Ρωσία, και να γίνει το οικονο-
μικό, πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο του κόσμου, οι 
ΗΠΑ. 

Η διάλυση της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, γέννησε 
περίπου 20 εθνικά κράτη και της Βρετανίας, ακόμη 
περισσότερα, έφεραν βίαιες μετακινήσεις εθνοτικών 
ομάδων και αρκετές γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις. 

Στις συνθήκες που επέβαλαν οι νικητές του πο-
λέμου, με κύρια ευθύνη της Γαλλίας, υπάρχουν τα 
σπέρματα, του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, που 
είχε και ιδεολογικό υπόβαθρο, και εκτός από την νέα 
καταστροφή των κρατών της Κεντρικής και Βόρειας 
Ευρώπης, οργάνωσε ένα ολοκαύτωμα,  αρκετές γε-
νοκτονίες, έφερε μια επανάσταση, στην Κίνα, και δη-
μιούργησε μια νέα υπερδύναμη, την Σοβιετική Ένωση.

Οι νεοτσαρικές φαντασιώσεις του δεσποτικού κα-
θεστώτος του Πούτιν, με τις δυστοπικές δημοκρατίες 
στην Ουκρανία και όχι μόνο, αποτέλεσαν την τραγική 
αφετηρία, ενός καταστροφικού πολέμου, που εκτός 
από την ισοπεδωμένη Ουκρανία, θα την πληρώσουν, 
η ίδια η Ρωσία, οι χώρες της ΕΕ, και πολλές τρίτες 
χώρες, με πολύ χαμηλή ανάπτυξη, και μεγάλα, επισιτι-
στικά προβλήματα.

Υπάρχουν και χώρες όμως, όπως η Τουρκία, που 
μπορεί να υφίστανται και αυτές την δίνη της ενεργει-
ακής κρίσης, η θέση τους όμως, στο νέο και συνεχώς 
μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, τις επιτρέπει 
να αποκομίζουν και οφέλη. Ουσιαστικά ο Ερντογάν, 
έχει ήδη πετύχει, να αναγνωριστεί η Τουρκία, ως Περι-
φερειακή υπερδύναμη, με μεγάλη δυνατότητα αυτόνο-
μων επιλογών.

Το αντίθετο συνέβη με την χώρα μας, για αντικειμε-
νικούς λόγους, αλλά και από επιλογή της κυβέρνησης. 
Η χώρα μας από εταίρος και σύμμαχος των Δυτικών 
οικονομικών, πολιτικών, και στρατιωτικών θεσμών, 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, μετατοπίστηκε στο χώρο των 
προθύμων, ταυτιζόμενη πλήρως με τις τακτικές και 
στρατηγικές επιλογές της Ουάσιγκτον.

Στην νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, ουσιαστικά, 
στα νέα ψυχροπολεμικά μέτωπα που χτίζονται, εμείς 
δεν είμαστε απλώς εταίροι και συμμέτοχοι του Δυτικού 
πόλου, μετατρεπόμαστε σε εκτελεστές εντολών, του 
ισχυρού κέντρου, του πόλου αυτού. Μόνο που, τόσο 
στην σύγκρουση με την Ρωσία, η Ουάσιγκτον έχει 
πιο μεγάλη ανάγκη την Άγκυρα και, αυτή ξέρει να το 
αξιοποιεί, όσο και στο πιο μεγάλο μέτωπο απέναντι 
στην Κίνα.  

Το αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
προς το Κογκρέσο: «να αρθούν οι γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις», για την πώληση, σύγχρονου στρατιω-
τικού εξοπλισμού στην Τουρκία και την Ινδία, για να 
μην χαθούν, με την οριστική μετακίνησή τους προς 
την Μόσχα, αλλά και οι θέσεις του, για την άμεση ε-
πίλυση των διαφορών, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 
χωρίς να κατονομάζει, ποιες είναι αυτές και ποιος τις 
δημιουργεί, για να ενισχυθεί το ΝΑΤΟ στην περιοχή, 
δείχνει τις πάγιες, αλλά και τις τακτικές επιλογές των 
ΗΠΑ. Δυστυχώς δεν είναι και πολύ διαφορετικές οι 
τακτικές και οι στρατηγικές, κυρίως για οικονομικούς 
λόγους, των περισσότερων χωρών της ΕΕ.

Δυστυχώς, διαβλέπω στην χώρα μας, μια άγονη, 
εκτός ουσίας, κομματική αντιπαράθεση, αντί για βαθύ 
αναστοχασμό, για να κατανοηθούν οι καταλυτικές εξε-
λίξεις που τρέχουν και να συγκροτηθεί μια νέα εθνική 
στρατηγική, για να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι για τα 
εθνικά μας συμφέροντα, που διαγράφονται στον κοντι-
νό χρονικό ορίζοντα. 

Η κυβέρνηση εθελοτυφλεί 
στην εξωτερική πολιτική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την αριθμ. 286 / 20-5-2022 έκθεση επίδοσης της δικα-

στικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονί-
κης με έδρα το Πρωτοδικείο Βεροίας, Δέσποινας Χατζησάββα, 
κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Στέργιου Κα-
πράρα, ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Ιωάννη Αράβα του 
Μιχαήλ, κατοίκου Κάτω Βερμίου, κοινοποιήθηκε στην κυρία 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, για τον πρώην κάτοικο Αγίας 
Βαρβάρας Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής Σπύρο Κου-
βάτση του Ιωάννη και της Αναστασίας, πιστό αντίγραφο της 
αριθμ. 42 / ΤΜ / 2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η αριθμ. 
κατάθεσης 68 / ΤΜ / 2014 αγωγή και, ειδικότερα, α) αναγνωρί-
στηκε ότι ο ενάγων Ιωάννης Αράβας του Μιχαήλ είναι κύριος 
κατά ποσοστό 100 % ενός ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 16001 03 
03 008 / 0 / 0 και δη ενός αγροτεμαχίου (αγρός) που βρίσκεται 
στη θέση « Παληομάννα » είτε  « Αμμουδιά » στην κτηματι-
κή περιοχή του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας, με 
αριθμό τεμαχίου σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 497, έκτασης 
13.875,00 τμ, και β) διατάχθηκε η διόρθωση της ανακριβούς 
πρώτης εγγραφής στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο των 
βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας που αφορά 
το προπεριγραφόμενο ακίνητο με αριθμό ΚΑΕΚ 16001 03 03 
008 / 0 / 0 από το εσφαλμένο ότι κύριος του ακινήτου αυτού 
κατά ποσοστό 100 % είναι ο δεύτερος εναγόμενος στο ορθό ότι 
κύριος του ακινήτου αυτού κατά ποσοστό 100 % είναι ο ενάγων 
με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Στο τέλος αυτής της 
δικαστικής απόφασης περιέχεται η έγγραφη παραγγελία του 
προαναφερόμενου πληρεξούσιου δικηγόρου για την επίδοσή 
της στην κυρία Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βεροίας για τον 
Σπύρο Κουβάτση του Ιωάννη, ως αγνώστου διαμονής, προκει-
μένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

Βέροια, 21 Μαϊου 2022
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Στέργιος Γ. Καπράρας

Εκπαιδεύσεις στην Βασική 
Υποστήριξη Ζωής και την Χρήση 

Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του Δημητρίου και της Μετα-
ξίας το γένος Τσομπανίδου, που 
γεννήθηκε στο Λουντιβξχαφεν 
Γερμανίας και κατοικεί στο Lorsch 
Γερμανίας και η ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κων/νου και της 

Ιωάννας το γένος Δήμογλου, που γεννήθηκε στο 
Μαννχάϊμ Γερμανίας και κατοικεί στο Lorsch Γερ-
μανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Ελληνικό Προξενείο Φρα-
γκφούρτης Γερμανίας.



Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώ-
στα Καλαϊτζίδη πραγματοποιήθηκε στη Βέροια 
την περασμένη Τετάρτη 18 Μαϊου 2022, η 3η 
τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας στα πλαίσια του επιχειρησια-
κού σχεδιασμού και της ετοιμότητας της Πολιτικής 
Προστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, με 
τη συμμετοχή  όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πρόληψη – α-
ντιμετώπιση δασικών / αγροτικών πυρκαγιών στη 
διάρκεια της θερινής περιόδου.

«Η Π.Ε. Ημαθίας, όπως έκανε πάντοτε τα τε-
λευταία χρόνια, θα συνεχίσει και φέτος την προ-
σπάθεια, τόσο στην πρόληψη όσο και στην α-
ντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, με όσα 
μέσα και προσωπικό διαθέτει (παρά την έλλειψη 
χειριστών μηχανημάτων), αξιοποιώντας τους εγ-
γεγραμμένους εθελοντές και ενεργοποιώντας τους 
ιδιώτες του Μητρώου της Περιφέρειας (όταν είναι 
επείγουσα ανάγκη), στα πλαίσια της συνεργασίας 
των φορέων και της προστασίας των δασών και 
των πληθυσμών της περιοχής μας» τόνισε κατά 
την εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας 
Καλαϊτζίδης, υπενθυμίζοντας ότι «η περυσινή χρο-
νιά στην Ημαθία έκλεισε χωρίς προβλήματα χάρη 
στην έγκαιρη αντίδραση των υπευθύνων, που πε-
ριόρισαν άμεσα και τον αριθμό αλλά και την έκτα-
ση των πυρκαγιών που αντιμετωπίσαμε» συμπλη-
ρώνοντας ότι αυτός είναι και ο φετινός στόχος. 

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος «η Π.Ε. Ημαθίας 
στην προσπάθειά της να συνδράμει ακόμη περισ-
σότερο στις επιχειρησιακές δράσεις του Νομού, 
έχει προχωρήσει τις διαδικασίες προκειμέ-
νου να προμηθευτεί και ένα επαγγελματικό 
Drone». Ο Κώστας Καλαϊτζίδης ευχαρίστησε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη 
συνεργασία και για τις προσπάθειες που κα-
ταβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Πο-
λιτικής Προστασίας και κάλεσε όσους φορείς 
έχουν στην κατοχή τους ιδιωτικά ή συνιδιό-
κτητα δάση εντός της Ημαθίας να πραγματο-
ποιούν τακτικές συντηρήσεις στους δρόμους 
που διέρχονται τις ιδιοκτησίες τους αφενός 
διότι αυτό είναι υποχρέωσή τους αφετέρου 
διότι έτσι θα διευκολύνουν την πρόσβαση 
των υπηρεσιών κατάσβεσης εφόσον παρα-
στεί ανάγκη.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Βρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν 
κλειδιά στην 
οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου. 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική 

Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας καλεί 

τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 25 Μαϊου στις 18:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό 
Παπάγου 43. 

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

Δήμος Αλεξάνδρειας: Υπογράφηκε 
η σύμβαση για την προμήθεια 
συστημάτων έξυπνης πόλης 
και Βιώσιμης κινητικότητας 

 Υπογράφηκε στο Δημαρχείο 
Αλεξάνδρειας η σύμβαση για την 
“Προμήθεια συστημάτων έξυπνης 
πόλης και βιώσιμης κινητικότη-
τας”, μεταξύ του Δημάρχου Αλε-
ξάνδρειας, Παναγιώτη Γκυρίνη 
και του ανάδοχου κ. Μάνου Ανα-
στάσιου, ενεργώντας με την ιδι-
ότητα του νόμιμου εκπροσώπου 
της εταιρείας “DOTSOFT ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.”, προϋπολογισμού 
197.856,88 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, η “Προμήθεια συστημάτων έξυπνης 
πόλης και βιώσιμης κινητικότητας”, προϋπολογισμού μελέτης : 
197.856,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον Δήμο Αλεξάνδρει-
ας είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
της πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ», που έχει ενταχθεί στη Δράση «Αναβάθμιση υποδομών 
για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρούσα προμήθεια αφορά:
• Σύστημα ελέγχου θέσεων στάθμευσης,
• Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi),
• Σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων,
• Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
• Ψηφιακές πινακίδες,
• Ενιαία πλατφόρμα «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης κινητικότη-

τας και • Ενιαία εφαρμογή «έξυπνης πόλης» για κινητά τηλέφωνα σε 
iOS και Android.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, 
δήλωσε ότι: “Σε μια προσπάθεια για καθιέρωση του Δήμου Αλεξάν-
δρειας ανάμεσα στους πλέον τεχνολογικά αναβαθμισμένους Δή-
μους, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε χρηματοδο-
τήσεις, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας”.

Σε ετοιμότητα η Ημαθία για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών

Κώστας Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης: «Η περσινή χρονιά έκλεισε 
χωρίς προβλήματα κι αυτός είναι ο φετινός στόχος μας» 
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ΑχιλλέαςΜπίκας:
“Είμαστεέρμαια
τηςSuperLeague”

Ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΠΑΕ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, Αχιλλέας Μπίκας 
χαρακτήρισε λυπηρή 
την κατάσταση που έ-
χει διαμορφωθεί με τα 
μπαράζ να είναι στον 
«αέρα».

Την άποψη ότι  η 
Super League έπρεπε 
να επικυρώσει τη βαθ-
μολογία εξέφρασε ο 
Αχιλλέας Μπίκας. Ο 
διευθύνων σύμβουλος 
της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ σε δη-
λώσεις του στην ΕΡΤ3 
τοποθετήθηκε σχετικά 
με την αβεβαιότητα που 
επικρατεί για τη διεξα-
γωγή των μπαράζ και 
ανέφερε:

«Είναι λυπηρή η κα-
τάσταση. Τα τελευταία 
χρόνια βλέπουμε ότι η 

Super League 1 προσπαθεί να συκοφαντήσει τη Super League 2 για 
το ότι δεν ξεκινάει όταν πρέπει ή ότι αργεί να τελειώσει. Φέτος ενώ οι 
ομάδες μας ήταν νομότυπες σε όλα, έχουμε βρεθεί εμείς αν και πρω-
ταθλητές έρμαια της Super League 1 και να περιμένουμε πότε θα 
δεήσει να επικυρώσει για ν’ αγωνιστούμε στο δεύτερο μπαράζ που 
θα μας δώσει την άνοδο».

ΣεεπισήμανσηότιηεκκρεμοδικίαείναιστηνΕΠΟ,οΜπίκας
απάντησε:

«Αν ήθελε η Super League θα μπορούσε να επικυρώσει, καθώς 
δεν εμπίπτει στο άρθρο για ενστάσεις».

ΓιατοπώςαντιμετωπίζειηΒΕΡΟΙΑτηνόληκατάστασηείπε:
«Έχουμε πολύ έμπειρο επειτελείο, έμπειρη διοίκηση που μπορεί 

να χειριστεί αυτή την κατάσταση που δεν παύει να θεωρείται μη 
φυσιολογική. Δεν γίνεται μια ομάδα που έδωσε 32 ματς Κυριακή Τε-
τάρτη να ταλαιπωρείται μέσα στο καλοκαίρι και να περιμένει πότε θα 
δώσει τον επόμενο αγώνα.

Έτσι όπως είναι οι ημερομηνίες και αν δεν κερδίσει ο Παναιτωλι-
κός σε πρώτο βαθμό την υπόθεση, η πιο πιθανή ημερομηνία για το 
πρώτο παιχνίδι είναι η 12η Ιουνίου. Θα κλείσουμε ένα μήνα απραξίας 
μετά από πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει 
να παρέμβει η Πολιτεία και να δώσει λύση. Πώς ένας παράγοντας 
της Β’ Εθνικής του χρόνου να επενδύσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο;».

πηγή: FL News

Στη Φάση των 16  του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων 
σταμάτησε η πορεία και της Μικτής Ομάδας 
Κ-15, μετά τον αποκλεισμό της αντίστοιχης 
ομάδας Κ-17 στην ίδια φάση, ο οποίος προ-
ηγήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Στο 
Δημοτικό Γήπεδο Μακροχωρίου το αντιπρο-
σωπευτικό συγκρότημα της Ένωσης μας 
δεν τα κατάφερε απέναντι στο αντίστοιχο της 
Ε.Π.Σ. Ξάνθης, γνωρίζοντας οδυνηρό απο-
κλεισμό στη διαδικασία των πέναλτι με τελικό 
σκορ 5-4.

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, 
με τους παίκτες της Ένωσης μας να είναι 
καλύτεροι στο πρώτο και να προηγούνται με 
τον Χεράκη, και τους φιλοξενούμενους να 
ισορροπούν στην επανάληψη και να ισοφα-
ρίζουν με τον Μουχτάρη. Το τελικό σφύριγμα 
του κ. Τικόζογλου από τη Θεσσαλονίκη βρήκε 
τους δύο μονομάχους ισόπαλους και τον τε-
λικό νικητή κλήθηκε να αναδείξει η «ρώσικη 
ρουλέτα» των πέναλτι. Εκεί οι Ξανθιώτες ήταν 
πιο ψύχραιμοι. Ο Διαμαντόπουλος απέκρουσε 
πρώτος χτύπημα των αντιπάλων του, όμως, ο 
Χατζηνικολαΐδης απάντησε με δύο αποκρού-
σεις. Και κάπως έτσι άδοξα ολοκληρώθηκε η 
φετινή πορεία της Μικτής Ομάδας Κ-15 της 
Ένωσης μας.

Αναλυτικάηεικόνα
τηςαναμέτρησηςείχεωςεξής:

Ε.Π.Σ. Ημαθίας-Ε.Π.Σ. Ξάνθης 1-1, 4-5 
στα πέναλτι

Σκόρερ:28΄ Χεράκης-49΄ Μουχτάρης
Διαιτητής:Τικόζογλου (Ε.Π.Σ. Μακεδονίας)
Βοηθοί Διαιτητή:Γιατζίδης (Ε.Π.Σ. Μακεδο-

νίας)-Λαζαρίδης (Ε.Π.Σ. Μακεδονίας)
Οι συνθέσεις
Ε.Π.Σ. Ημαθίας (Γκέτσος Ζήσης): Διαμα-

ντόπουλος, Γιάννινας, Παπαγεωργίου, Γιαγτζί-
δης, Μουχτάρης, Χεράκης, Δάρλας, Τσιάμπας, 
Καψάλης, Μάρκου, Νατσιούλας.

Στην αποστολή συμμετείχαν ακόμη οι 
Στεργιόπουλος, Καρατενίζης, Ζήμνας, Πιλι-
τσίδης, Καραταράκης, Βασιλείου, Δολδούρης, 
Σύρκος και Καραβασόπουλος.

Ε.Π.Σ. Ξάνθης (Κουτρουλός Απόστολος):-
Χατζηνικολαΐδης, Χουσεΐνκο, Παπαδόπου-
λος, Μοσχίδης, Κασσίδης, Κιοσέ, Ντεμπρόβα, 
Μπογιατζίδης, Κοτζακελίνης (41΄ Κιναλή), Α-
σλανίδης, Μουχτάρης.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
καιτοπρόγραμματηςεπόμενηςφάσης

έχουνωςεξής:
Κ-15

Τααποτελέσματα
Ε.Π.Σ. Ημαθίας-Ε.Π.Σ. Ξάνθης 1-1, 4-5 πεν.
Ε.Π.Σ. Ηρακλείου-Ε.Π.Σ. Λέσβου 2-0

Κ-17
Τααποτελέσματα

Ε.Π.Σ. Ηρακλείου-Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου 1-0

ΤοπρόγραμματωνΠροημιτελικών
Κ-15
Ε.Π.Σ. Κοζάνης-Ε.Π.Σ. Ξάνθης
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας-Ε.Π.Σ. Εύβοιας
Ε.Π.Σ. Αχαΐας-Ε.Π.Σ. Πειραιά
Ε.Π.Σ. Χανίων-Ε.Π.Σ. Ηρακλείου

Κ-17
Ε.Π.Σ. Κοζάνης-Ε.Π.Σ. Μακεδονίας
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας-Ε.Π.Σ. Εύβοιας
Ε.Π.Σ. Κορινθίας-Ε.Π.Σ. Αθηνών
Ε.Π.Σ. Κυκλάδων-Ε.Π.Σ. Ηρακλείου

Αναλυτικάηφετινήεικόνα
τηςΜικτήςΟμάδαςΚ-15τηςΕ.Π.Σ

Ημαθίαςείχεωςεξής:
Φάση των Ομίλων
Πιερία-Ημαθία 0-2
Ημαθία-Καστοριά 4-2
Ημαθία-Πέλλα 2-0
Κοζάνη-Ημαθία 3-1
Ημαθία-Φλώρινα 6-2
Κιλκίς-Ημαθία 1-4
Γρεβενά-Ημαθία 0-13

Βαθμολογία: 1. Ημαθία 18, 2. Κοζάνη 18, 
3. Πιερία 15, 4. Πέλλα 10, 5. Κιλκίς 9, 6. Κα-
στοριά 7, 7. Φλώρινα 5, 8. Γρεβενά 0.

Φάση των Δεκαέξι
Ημαθία-Ξάνθη 1-1, 4-5 στα πέναλτι

Συνολικός Απολογισμός
6 Νίκες-1 Ισοπαλία-1 Ήττα
Τέρματα: 33-9

Το έμψυχο δυναμικό της Μικτής Ομάδας Κ-15
Ονοματεπώνυμο........................Λεπτά
Αβετίδης Πέτρος  .............................. 320
Βασιλακάκης Κωνσταντίνος   .............114
Βασιλείου Χρήστος  ............................ 45
Βήτος Θεόδωρος  ..............................155
Γιαγτζίδης Θεμιστοκλής   ...................286
Γιάννινας Θωμάς   .............................160
Δάρλας Στέφανος    ...........................240
Διαμαντόπουλος Χρήστος   ...............560
Δολδούρης Ραφαήλ   ...........................28
Ζήμνας Γεώργιος   .............................289
Καραβαδές Θεόδωρος  .......................28
Καραβασόπουλος Ηλίας  .....................28
Καραταράκης Γεώργιος   .......................0
Καρατενίζης Μιχαήλ   Μ  ....................101
Καψάλης Εμμανουήλ  ........................600
Κούτσιας Ηλίας-Αρσένιος   ....................5
Λουτζιανιώτης Ιωάννης   ....................212
Μάρκου Απόστολος-Αλέξανδρος   .....500
Μουχτάρης Αντώνιος  Α  ....................240
Νατσιούλας Δημήτριος  ......................556
Παπαγεωργίου Τριαντάφυλλος  .........560
Παπαδόπουλος Ιωάννης  ..................480
Παραστατίδης Νικόλαος   ......................5
Πιλιτσίδης Μιλτιάδης  ...........................80
Σολάκογλου Ιωάννης   .........................23
Στεργιόπουλος Αντώνιος   .................183
Σύρκος Πέτρος  ...................................64
Τσιάμπας Γεώργιος   .........................480
Φωτεινιάς Ευάγγελος   ......................149
Χάκα Κέβιν   ........................................34
Χεράκης Ηλίας   .................................515

Στις αποστολές της ομάδας συμμετείχαν 
ακόμη οι Μιχαηλίδης Νικολάος-Μάριος (Ε, 
2007, ΑΕΚ Καμποχωρίου), Σπυριδωνίδης 
Χρήστος (Μ, 2007, Αστέρας Αλεξάνδρειας) 
και Χριστοδούλου Γεώργιου (Τ, 2008, ΦΑΣ 
Νάουσα)

Χαντμπολ
Στον Ζαφειράκη Νάουσας

και τη νέα σεζόν
ο Σοφοκλής Τσάτσας

Την φανέλα του 
Ζαφειράκη Νάου-
σας στην Priemier 
Handball  θα φοράει 
για μία ακόμη σεζόν 
ο Σοφοκλής Τσά-
τσας 

Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση:

Με χαρά ανακοι-
νώνουμε την ανα-
νέωση της συνερ-
γασίας μας με τον 
Ναουσαίο αθλητή 
Σοφοκλή Τσάτσα, ο 
οποίος θα συνεχίσει 
να αγωνίζεται για 

τον Ζαφειράκη και την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
Ο Σοφοκλής φέτος και πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της ο-

μάδας μας, από όπου και ξεκίνησε το χάντμπολ, ενώ στο παρελθόν 
έχει αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία στις ομάδες του Άρη Νικαίας, του 
Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, του Πανελληνίου Γ.Σ. και του Διομήδη 
Άργους τόσο στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Handball Premier και 
τo ελληνικό Κύπελλο, όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Η παραμονή του στην ομάδα μας αποτελεί σημαντικό βήμα για 
μια επιτυχημένη επόμενη αγωνιστική χρονιά!

ΕΠΣΗμαθίας
Αποκλεισμός για τους Παίδες

ΈχασανσταπέναλτιαπότηνΞάνθη

Ακόμη ένα αγωνιστικό διήμερο 
με επιτυχίες πρόσθεσε στο ενερ-
γητικό της η νεαρή τζουντόκα 
της Ολυμπιακής Ελπίδας Βέροι-
ας Ελένη Ταξίδου, η οποία προ-
ετοιμάζεται αυτήν περίοδο για 
τους Βαλκανικούς αγώνες τζού-
ντο που θα πραγματοποιηθούν 
σε λίγους μήνες στην Ελλάδα 
και συγκεκριμένα στην Κοζάνη.
Ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής, 21 

Μαΐου, η Ελένη Ταξίδου ανέβηκε στο πρώτο 
σκαλί του βάθρου στην κατηγορία 63 κλ, στο 
τουρνουά «Σβόρνικα» στην Βοσνία και την 
επόμενη μέρα επανέλαβε την επιτυχία της, 
αυτήν την φορά στο Κύπελλο του Δούναβη, 
τουρνουά που έλαβε χώρα στην Σερβία.

ΔυοπρωτιέςγιατηνΕλένηΤαξίδουτηςΟλυμπιακής
ΕλπίδαςΒέροιαςσεΒοσνία,Σερβία
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“Χάλκινος”οΚωνσταντίνος
Μητσιάνηςστηνπαγκόσμια
γυμνασιάδατηςΓαλλίας

Χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4×100 μικτής  ομαδικής  
μαθητών που διεξάγεται στο Καέν της Γαλλίας  στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Γυμνασιάδας ,  κατέκτησε η Ελληνική ομάδα με τους 
Κωνσταντίνο Μητσιάνη (1ο ΓΕΛ Νάουσας, ανήκει στην Κολυμβητική 
Ακαδημία Νάουσα) ), Θεόδωρο Κυπριανίδη (3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης),  
Άγγελο Αθανάσιο Βαγδατζόγλου (2ο  ΓΕΛ Θερμαϊκού), Ορέστη Τσα-
κτσίρα (5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης) με επίδοση 3.48.68

Ακόμη μια επιτυχία και ένα 
τρόπαιο για την Κάτια 
Πατσίκα, αφού μετά τον 

τελικό στην Αριδαία Πέλλας πριν 
λίγες εβδομάδες, «καθάρισε» και 
στο τουρνουά Ε3 της Γ’ Ένωσης 
Κεντροδυτικής Μακεδονίας για 
κορίτσια 16 ετών που διοργα-
νώθηκε το σαββατοκύριακο 7-8 
Μαΐου στα χωμάτινα γήπεδα 
του Olympian Bay Grand Resort 
στην Λεπτοκαρυά Πιερίας. 

Η βεροιώτισσα τενίστρια Νο2 στο τα-
μπλό του τουρνουά, πέρασε bye στον 
δεύτερο γύρο, όπου κέρδισε εύκολα την 
Αστερίου (ΟΑΒεροίας) με σκορ 4-0 
4-0. Στον προημιτελικό αντιμετώπισε την 
Κουμπάνη(ΠρωτέαςΚαστοριάς) την 
οποία επίσης κέρδισε άνετα με 4-1 4-0. 
Παρά το γεγονός ότι στον ημιτελικό η 
Κάτια βρήκε την ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
Τσούγκα (Λιτόχωρο)που έπαιζε στην 
έδρα της, δεν άφησε κανένα περιθώριο 
και επικράτησε με το απόλυτο 6-0 6-0, 
πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφά-
νιση 

Στον τελικό η Κάτια αναμετρήθηκε με 
το Νο1 του ταμπλό και γνώριμη από τις 
πρώτες ηλικιακές κατηγορίες την Φωτει-
νήΚαφέ(ΚέλετρονΚαστοριάς), σε ένα 
παιχνίδι που εκ των προτέρων υπόσχο-
νταν θέαμα, αφού πρόκειται για δύο από 
τις κορυφαίες αθλήτριες στην ηλικία τους. 
Η Κάτια, σε πραγματικά φοβερή μέρα ε-
πικράτησε με 6-4 6-2, σε έναν τελικό που 
οι δύο αθλήτριες πρόσφεραν θέαμα σε 
όσους είχαν την τύχη να παρακολουθή-
σουν. Αξιοσημείωτο ότι μέχρι τον τελικό 
η Κάτια έδωσε συνολικά στις αντιπάλους 
της μόνο 1 game, δείχνοντας φοβερή δι-

άθεση, εμπειρία, αλλά και διαχείριση στο 
παιχνίδι της.

Στα highlights του τουρνουά, η έκπλη-
ξη που επιφύλαξαν στην Κάτια Πατσίκα 
που είχε την ημέρα του τελικού(08 Μαΐ-
ου) τα γενέθλιά της και έκλεινε τα 15, ό-
ταν πριν ξεκινήσει ο τελικός εμφανίστηκε 
τούρτα και έσβησε τα κεράκια κυριολεκτι-
κά μέσα στο γήπεδο πριν το πρώτο σερ-
βίς σε ένα εξαιρετικό κλίμα αγκαλιά με 
συναθλητές και συναθλήτριες της. Όπως 
μάλιστα δήλωσε μετά τον αγώνα στις 
απονομές: «Δεν θα μπορούσα να χάσω 
μια τέτοια ημέρα!!!»

Η Κάτια Πατσίκα, αν και 15 ετών και 
με υποχρεώσεις εξετάσεων στο σχολείο, 
προπονείται και θα συμμετάσχει το προ-
σεχές σαββατοκύριακο στο πανελλαδικό 
τουρνουά Ε1 που διεξάγεται στην Θεσ-
σαλονίκη, αλλά θα δοκιμάσει την τύχη 
της στην κατηγορία κορίτσια 18 ετών, 
όπου οι παίκτριες είναι πολύ πιο δυνα-
τές και ο ανταγωνισμός μεγαλύτερος, 
με σκοπό να αποκομίσει βαθμούς και 
εμπειρίες.

Της ευχόμαστε ολόψυχα
καλή επιτυχία!

ΤΕΝΙΣ-ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε3 Γ’ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

«Σάρωσε»ηΚάτιαΠατσίκα
καισταχωμάτιναγήπεδατουOlympianBay

Με κύπελλο πρωτιάς και τούρτα την ημέρα των γενεθλίων της!!!

Στο μίτινγκ συνθέτων 
Πορτάραθλον στην Νάξο
2η η Σοφία Υφαντίδου

αν και τραυματίστηκε στο ύψος

Το μίτινγκ συνθέτων Πορτάραθλον ολοκληρώθηκε  στη Νάξο με 
τον Άρη Περιστέρη να εξελίσσεται ως το πρόσωπο του διημέρου.

Ο αθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθεια του με 7.544 βαθμούς 
και πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ, αφού βελτίωσε το 7.434, που είχε από 
το 2021. Ο 24χρονος στη διάρκεια του διημέρου βελτίωσε το ρεκόρ 
του στα 100 μ. (11.28), το μήκος (7,23 μ.), τα 110 μ. εμπ. (15.23), τη 
δισκοβολία (45,20 μ.), τα 1.500 μ. (4.48.27), ενώ ισοφάρισε το ρεκόρ 
του στο επί κοντώ (4,80 μ.). Στα υπόλοιπα αγωνίσματα πέτυχε τις 
εξής επιδόσεις: 13.61 (110 μ. εμπ.) 1.82 (ύψος) 52.39 (400 μ.) 60.72 
(ακοντισμός). Ο αθλητής με αυτή την επίδοση έδειξε να επιστρέφει 
σε καλές επιδόσεις και παράλληλα έγινε ο ένατος όλων των εποχών 
στο αγώνισμα. Δεύτερος πίσω από τον Περιστέρη ολοκλήρωσε ο 
Μάνουελ Ντίας (Πορτογαλία) με 7.466 β. και στην τρίτη ο Βάντιμ Ά-
νταμτσουκ (Ουκρανία) με 7.060 βαθμούς. Στις γυναίκες η Ντάρια Ντι-
χάνοβα (Ουκρανία) έφτασε στην πρώτη θέση με 5.648 βαθμούς. Το 
φετινό της ρεκόρ βελτίωσε η Σοφία Υφαντίδου, που ήταν δεύτερη με 
5.460 βαθμούς. Η έμπειρη αθλήτρια, παρότι την πρώτη ημέρα των 
αγώνων χρειάστηκε να κάνει ράμματα, καθώς χτύπησε στο ύψος, 
ολοκλήρωσε τον αγώνα της στη δεύτερη θέση πετυχαίνοντας τις εξής 
επιδόσεις ανά αγώνισμα: 14.55 (100 μ. εμπ.), 1.55 (ύψος) 12.88 
(σφαιροβολία) 26.78 (200μ.) 5.62 (μήκος) 52.73 (ακόντιο) 2.23.04 
(800 μ.). Η Υφαντίδου έχει ήδη ανακοινώσει πως φέτος θα ολοκλη-
ρώσει την αθλητική της καριέρα, ωστόσο μέχρι το τέλος της χρονιάς 
θέλει να κυνηγήσει μια επίδοση ανάλογη των δυνατοτήτων της. Την 
τρίτη θέση στον αγώνα κατέκτησε η Μάτσον με 5.310 βαθμούς.

Το Πορτάραθλον ανήκει στην κατηγορία Bronze του Combined 
events tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να συγκεντρώσουν πολύτιμους βαθμούς στην παγκό-
σμια κατάταξη.



10 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ευχαριστήριο για το 2ο Διεθνές 

Αλεξανδρινό meeting στίβου
Την Τρίτη  17-05-2022, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Διεθνές Αλεξανδρινό meeting 

στίβου στην πόλη μας. Η συμμετοχή των αθλητών  αλλά και του κόσμου ανταποκρίθηκε στις προσδο-
κίες μας και με το παραπάνω,  δείχνοντας την αγάπη του προς τον αθλητισμό και τις προσπάθειες των 
συμμετεχόντων. Έτσι μια ιδέα που ξεκίνησε δειλά δειλά  την προηγούμενη χρονιά, φέτος  πήρε σάρκα 
και οστά κατόπιν επιμονής, υπομονής και τεράστιας προσπάθειας  που την αγκάλιασε  όλη η πόλη μας. 

Γι’ αυτό και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμπολίτες μας για τη στήριξή τους και ιδιαιτέ-
ρως τους κάτωθεν για την ευγενική χορηγία και σημαντική βοήθεια  τους:

• Το Αστυνομικό και Πυροσβεστικό Σώμα Αλεξάνδρειας για την αδιάκοπη προσοχή τους.
• Τον κ. Κούτσια Δημήτριο για τον πάγο που προσέφερε.
• Τις Κάβες Ποτών, Χατζημιχαήλ Ελευθέριο με τα «Νερά ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για τη συνεργασία τους και 

τον κ. Γιτόπουλο Στέφανο για τα νερά που προσέφεραν  .
• Τα Μεζέ-Μεζέ, ταβέρνα «ο Μάκης», ψητοπωλείο «Λαγόκολλα» και το   “Tailor” gastronomy bar για 

τα υπέροχα γεύματα που προσέφεραν στους αθλητές.
Και τέλος, το προσωπικό της Κ.Ε.Δ.Α που όλες αυτές τις μέρες έτρεξε στο παρασκήνιο το δικό του 

μαραθώνιο ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά.
Ευχαριστούμε πολύ.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Από το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας: 
Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 

και κοινωνικής αλληλεγγύης
Tην Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, στο 

χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, πραγματοποιή-
θηκε δράση ενημέρωσης, ευαισθητο-
ποίησης και κοινωνικής προσφοράς/
αλληλεγγύης των μαθητών/τριών του 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας.

 Στόχος της δράσης ήταν η ενη-
μέρωση των μαθητών/τριών για τη 
λειτουργία της Δομής και η ενίσχυση 
της κοινωνικής τους ενσυναίσθησης, 
καθώς και η ανάδειξη της αναγκαι-
ότητας υιοθέτησης μιας κουλτούρας 
κοινωνικής προσφοράς/αλληλεγγύης 
τόσο από την εκπαιδευτική όσο και 
την τοπική κοινωνία.

 Οι μαθητές παρακολούθησαν με 
μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση 
για τη λειτουργία της Δομής και παρέ-
δωσαν φάρμακα και αναλώσιμα είδη 
που συγκεντρώσαν, προκειμένου να 
μοιραστούν στους ωφελούμενους α-
νάλογα με τις ανάγκες τους. Ας συμ-
βάλουμε όλοι μας και με τον τρόπο 
που δύναται ο καθένας  στην ενίσχυση 
της κουλτούρας της κοινωνικής προ-
σφοράς και αλληλεγγύης, καθώς η 
αναγκαιότητα αυτής ενεργοποίησης 
κρίνεται επιτακτική στις μέρες μας.

Ξεκίνησαν οι εργασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης του Κλειστού Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Νάουσας
Ξεκίνησαν την, Δευτέρα 23 Μαΐου, οι 

εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης 
του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρί-
ου Νάουσας, προϋπολογισμού ύψους 
704.623 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΕΤΠΑ «Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη» (ΕΣΠΑ 2014 -2020) και αφορά στην 
ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυ-
μναστηρίου που περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, εργασίες όπως αντικατάσταση 
στέγης,  θερμομόνωση κτιρίου,  εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκού συστήματος και  
αντλίας θερμότητας,  αντικατάσταση των 
λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργεια-
κής στάθμης κ.ά. 

Άμεσα οφέλη θα είναι η μείωση της 
ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου, η μείωση του κόστους λειτουργίας του και η βελ-
τίωση του εσωτερικού κλίματος, ώστε με την υλοποίηση του έργου να καταστεί το κλειστό γυμναστήριο ένα 
ενεργειακά αναβαθμισμένο και περιβαλλοντικά βιώσιμο κτίριο, με χαμηλή κατανάλωση πρωτογενούς ενέρ-
γειας και μικρό κόστος λειτουργίας, με στόχο παράλληλα τη βελτίωση της ποιότητας  ζωής των αθλούμενων 
και των δημοτών. 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Ευχαριστήριο για την 
 “εκδρομή της αγάπης”

Άλλη μ ία  μο-
νοήμερη εκδρομή 
πραγματοπο ίησε 
ο Σύλλογος μας , 
22/05/2022 αυτή τη 
φορά στην όμορφη 
Κόνιτσα, Μολυβδο-
σκέπαστη- Ιωάν-
νινα. Με τον ήλιο 
“σύμμαχό”  και μία 
πολύ όμορφη πα-
ρέα από παλιούς 
και νέους φίλους του 
ομίλου, γεμάτους 
διάθεση να γνωρί-
σουν νέα μέρη και 
να μοιραστούν κοι-
νές εμπειρίες , ξεκι-
νήσαμε πολύ νωρίς 
το πρωί για το ταξίδι 
μας. Προορισμός ο 
θησαυρός της Κό-
νιτσας, ένα από τα 
σημαντικότερα μνη-
μειακά συγκροτήμα-
τα της Ηπείρου, η 
μονή της Παναγίας 
Μ ο λ ο β δ ο σ κ ε π ά -
στου. Φτάσαμε πολύ 
κοντά  στη συμβολή 
των ποταμών Αώου 
και Σαραντάπορου 
σε αποσταση 400 
μέτρων από τα ελ-
ληνοαλβανικά σύ-
νορα. Το μοναστήρι 
που είναι αφιερωμέ-
νο στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου , οφείλει 
την ονομασία του 
στο γεγονός ότι η 
στέγη του καθολικού 
του ήταν παλαιότερα 
καλυμμένη από μολυβδόφυλλα. Θαυμάσαμε την υπέροχη θέα που προσφέρει το παρατηρητήριο της 
Μολυβδοσκέπαστης τόσο στην περιοχή της ελληνοαλβανικής μεθορίου όσο τα άφθονα τρεχούμενα 
νερά την πλούσια χλωρίδα και πανίδα , ιδανικό τόπο επαφής του ανθρώπου με τη φύση. Στο εσωτερικό 
του Ναού αισθανθήκαμε δέος από τον ιδιαίτερο τρούλο του Καθολικού και το ιδιαίτερο ύψος του. Συνε-
χίσαμε για την καρδιά της Ηπείρου την πανέμορφη κωμόπολη της Κόνιτσας με τα επιβλητικά αρχοντι-
κά, τοξωτά γεφύρια λιθόστρωτα σοκάκια και ποτάμια. Περπατώντας φτάσαμε στην πατρική οικία του Α-
γίου Παισίου. Ένα σπίτι – μουσείο που αναβλύζει αγιότητα και είναι αφιερωμένο σε μία προσωπικότητα 
που άφησε το στίγμα στην Ορθοδοξία. Η Κόνιτσα ήταν πάντα το σπίτι του. Η όμορφη εκδρομούλα μας, 
ολοκληρώθηκε στην  πόλη που ολόκληρους αιώνες βρίσκεται μέσα σένα δαχτυλίδι θεόρατων βουνών. 
Τα Ιωάννινα. Τα αξιοθέατα που είδαμε είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουν σε όλους αξέχαστα. Η παρέας 
μας κι αυτή τη φορά υπέροχη. Περάσαμε πολύ πολύ όμορφα, ξεχαστήκαμε , νοιώσαμε, απολαύσαμε, 
ζήσαμε όμορφες στιγμές.

Το Δ.Σ του Ομίλου Προστασίας Απόρου Παιδιού Βεροίας και η Πρόεδρος Κατερίνα Γαλίκα , οφείλει 
ένα πολύ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα μέλη του Συλλόγου για άλλη μία φορά που μας εμπιστεύτηκαν και 
ήρθαν στην συντροφιά μας. Η παρέα μεγαλώνει όλο και περισσότερο και η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ 
μεγάλη! Ενέργειες σαν αυτή φανερώνουν την  μεγάλη ευαισθησία που διακρίνει τα μέλη μας και μας γε-
μίζει χαμόγελα και ευγνωμοσύνη για το έργο που προσφέρουμε εθελοντικά και με αγάπη. ( Με τα έσο-
δα της  “εκδρομής της αγάπης”  θα δοθούν τα τρόφιμα για το μήνα Ιούνιο στις οικογένειες του Ομίλου)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ανταποκρινόμενο στην έκκληση του διεθνούς οργανισμού «Κόσμος 
Χωρίς Πολέμους και Βία» (UN ECOSOC Consultative Status NGO & ICAN Partner) που έχει θέσει ως στό-
χο να επικυρωθεί από την Ελλάδα η Συμφωνία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων, συμπαραστέ-
κεται έμπρακτα στην ενέργεια αυτή με την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των 
Πυρηνικών Όπλων. 

Η Συνθήκη υιοθετήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από την ολομέλεια του Συμβουλίου του ΟΗΕ από τουλάχι-
στον 50 κράτη, υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του Ελληνικού Γραφείου του Κόσμου Χωρίς 
Πολέμους και Βία - ΚΧΠΒ #σώσετηνπόλη, υποστηρίζει τη θέση για συνεργασία όλων των Δήμων της Ελλά-
δας ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στην παγκόσμια κοινή ενέργεια προστασίας της ανθρώπινης ζωής αλλά και 
κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη, που απειλείται από την πιθανότητα χρήσης των πυρηνικών όπλων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας, όπως προτρέπει 
και η απόφαση αρ. 96 του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ (9/3/2022) συνυπογράφει ως Δήμος την έκκληση της ICAN 
(International Campaign to Abolish Nuclear weapons) και της εκστρατείας προς την Ελληνική Κυβέρνηση 
για να υπογράψει και να επικυρώσει την Συνθήκη Απαγόρευσης Πυρηνικών Όπλων».    

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ     ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ      ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΟΤΣΥΦΑ

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 24 

Μαΐου 2022 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Παρασκευή Μιχαηλίδου σε 
ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 25 Μαΐου 

2022 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Υπα-
παντής Βέροιας η Κωνσταντία Ακριβοπού-
λου σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Ευχαριστήριο Φιλοπτώχου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν από καρδιάς για 
την ευγενική τους προσφορά:

1) Την κ. Π.Ε. για τη δωρεά των 500 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 
του συζύγου της και τις ανάγκες του συσσιτίου.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για την 
ονομαστική εορτή του γιού και εγγονού της.

3) Τον κ. Ντασταμάνη Αθανάσιο για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

4) Τον κ. Κόγια Γεώργιο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, για 
τις ανάγκες του συσσιτίου.

5) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 
του πατέρα της. 6) Ανώνυμες κυρίες για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος, στη μνήμη συζύγου και αδελφού.

7) Ανώνυμη κυρία για τα δώδεκα κοτόπουλα, έξι κιλά 
κριθαράκι, δύο λίτρα λάδι και εβδομήντα γιαουρτάκια, για ένα 
πλήρες γεύμα στη μνήμη προσφιλών νεκρών.

8) Ανώνυμη κυρία, για τα τέσσερα κιλά φακές, στη μνήμη 
του συζύγου της.

9) Τον κ. Νίκο για τα δέκα πακέτα μακαρόνια.
10) Ανώνυμη κυρία για τα τρία κιλά ζάχαρη, κιμά, μακα-

ρόνια, λάδι.
11) Τις κ.κ Σοφία και Αρχοντούλα, για τα δέκα και τριάντα 

ψωμιά αντίστοιχα. 12) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα αυγά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους :

1. Την επιχείρηση ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ για 
την στήριξη τους σε κάθε κάλεσμα μας.

2. Τις κυρίες Ψωμιάδου Μαρίνα, Δαμιανίδου Στέλλα και 
Καραμελίδου Χαρούλα για την βοήθεια τους στην παρα-
σκευή παραδοσιακών γλύκων. 

3. Την επιχείρηση SHELL και τον ιδιοκτήτη της κύριο 
Γιάννη Σισμανίδη για την προσφορά υλικών για το εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής.

4. Την κυρία Ιφιγένεια Βασιλειάδου για την δωρεά φρού-
των για το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. 

5. Τον κύριο Παύλο Δραγκόλα και την ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για την 
αμέριστη βοήθεια τους κάθε φορά που η ανάγκη το καλεί και 
τέλος

Ευχαριστούμε θερμά τον αντιδήμαρχο κύριο Βασίλη Πα-
παδόπουλο που με το προσωπικό της υπηρεσίας πράσινου 
Δ. Βέροιας βοήθησαν στην δενδροφύτευση που έγινε την 
23-5-2022 στο κήπο της Μέριμνας από κοινού με τα παιδιά 
του κέντρου και αντιπροσωπεία παιδιών του 5ου Νηπια-
γωγείου Βέροιας με τις νηπιαγωγούς Ελένη Τσαμήτρου και 
Άννα Τσαχουρίδου καθώς και την επιθεωρήτρια εκπαίδευσης  
κυρία Ευθυμία Γώτη.

Ευχαριστούμε επίσης τον ζωγράφο της πόλης μας κύριο 
Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη για την βοήθεια του στην προετοι-
μασία των χειροποίητων πινακίδων με τα λουλουδένια ποιή-
ματα των μικρών χαρούμενων κηπουρών. 

Τέλος ευχαριστούμε την επιχείρηση ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΓΚΟ-
ΛΑ Α. ΠΑΣΧΟΣ Ο.Ε. για την προσφορά πήλινων πιθαριών 
για τον κήπο μας.  

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια
 και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
O Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχα-

ριστεί θερμά τα παιδιά της αείμνηστης Τούλας Δαβόρα, για 
τη γενναιόδωρη προσφορά τους, στη μνήμη της μητέρας 
τους, βασικών ειδών προς κάλυψη σημνατικών αναγκών των 
ωφελούμενων γυναικών του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της 
δομής μας. 

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

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος    Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου      Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Το Σαββατοκύριακο 
28-29 Μαΐου

Πανηγυρίζει ο Ιερός 
Ναός του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στη Δοβρά

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου εορτάζει και πανηγυρίζει 
ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας, την εορτή της μετακομιδής του 
Ιερού Λειψάνου του Θαυματουργού Αγίου από τη Συμφερού-
πολη της Κριμαίας στη Βέροια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
 Σάββατο 28 Μαΐου, 7:00 μ.μ.
Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασία
 Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 π.μ.
Όρθρος, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο & Ιερά Λιτανεία
 Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 μ.μ.
Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση
 Ο Ιερός Ναός την Κυριακή 29 Μαΐου θα παραμείνει ανοι-

χτός από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., όπου θα τίθεται σε 
προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού, που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

 Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας www.imverias.gr, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 
Υποβολή δηλώσεων 
-στοιχείων για τον 

καθορισμό επιφάνειας 
και χρήσης ακινήτων

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβο-

λής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινή-
των μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 ( 
ΦΕΚ 63/Α- 24/03/2022).

Υπενθυμίζεται ότι :
Οι πολίτες μπορούν με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για την είσοδο στο 

taxis να υποβάλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://tetragonika.
govapp.gr) χωρίς κανένα δικαιολογητικό.

Οι υποβάλλοντες την δήλωση της παρ 1, υποχρεούνται να καταβάλουν 
τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 
01/01/2020 με πρόστιμο 20%.

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις επί των οδών Καρατάσου 

και Εμμ. Παππά της Βέροιας
Για την  ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τρο-

χαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια 
εργασιών μετακόμισης αποσκευών, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, απο-
φάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην οδό 
Καρατάσου 19, από την συμβολή της με την οδό Πίνδου έως την συμβολή της 
με την οδό Τρεμπεσίνας και στην οδό Εμμανουήλ Παππά 18 από την συμβολή 
της με την οδό Γράμμου έως την συμβολή της με την οδό Τρεμπεσίνας, την Πα-
ρασκευή 27-05-2022 και κατά τις ώρες από 15:00΄ έως 16:00΄. Οι ρυθμιστικές 
πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την αιτούσα τις κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Βέροιας.

Βιωματικά εργαστήρια 
στα Δημοτικά Σχολεία Κλειδίου 

και Λιανοβεργίου 
του Δήμου Αλεξάνδρειας 

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλε-
ξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας & Πολιτισμού σε συ-
νεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία Κλει-
δίου και Λιανοβεργίου, διοργάνωσαν και 
υλοποίησαν την Τρίτη 17 Μαΐου και την 
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, βιωματικά 
εργαστήρια με θέμα τον σχολικό εκφοβι-
σμό και τη θετική επικοινωνία των συναισθημάτων των παιδιών.

Στα εργαστήριο συμμετείχαν οι μαθητές της Α΄ και Β΄ και ΣΤ’ τάξης αντίστοι-
χα, και οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν από τις ψυχολόγους του «Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά», κα Παπαδοπούλου Δέσποινα & κα 
Τασσιοπούλου Μαρίκα και είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
στο ζήτημα της επιθετικότητας στο σχολείο και στη διαχείριση των αρνητικών 
στάσεων και συμπεριφορών, με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων και προ-
βολής βίντεο.

 Υπενθυμίζεται πως το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρ-
τημα Ρομά» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020», άξονας προτεραιότητας 9Β:«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση .
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

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

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  150 € .  Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

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

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

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

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

35.000€.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

2377041191 υπεύθυνος Χρή-
στος.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

περιοχή Κουλούρα. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 23310 97588-
97555, Κιν:6949748888.

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

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

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

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

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

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

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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

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

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

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



Πρόταση για την Κατασκευή κλειστού υπό 
πίεση δικτύου άρδευσης του Αγροκτήματος 

Κυψέλης και ενεργειακή αναβάθμιση 
του αντλιοστασίου υδροληψίας

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υπέβαλλε πρό-
ταση στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙ-
ΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.3.1 ΤΗΣ 
Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. – ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, για 
χρηματοδότηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥ-
ΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑ-
ΣΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ“, ύψους 2.194.800,00 
ευρώ.

Ειδικότερα, η υποβληθείσα πρόταση στο 
Πρόγραμμα 4.3.1 ΤΗΣ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α._ΜΙΚΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ , συμπεριλαμβάνει, την κα-
τασκευή νέου αρδευτικού δικτύου στο βόρειο 
και ανατολικό τμήμα του αγροκτήματος Κυ-
ψέλης του Δήμου Αλεξάνδρειας καλύπτοντας 
μια έκταση περίπου 2.800 στρεμμάτων.

Σκοπός του έργου αποτελεί η μείωση των 
απωλειών νερού και η αύξηση της αποδοτι-
κότητας της χρήσης του στην γεωργία.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας μετά την υπο-
βολή της πρότασης, δήλωσε σχετικά:

“Αξιοποιούμε με πρόγραμμα και μεθοδι-
κότητα κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο, ενώ παράλληλα διεκδικούμε πόρους 
που θα βελτιώνει σημαντικά τις αγροτικές 
υποδομές στον τομέα της άρδευσης.

Η υπηρεσία μας υπέβαλε μια εμπεριστα-
τωμένη μελέτη που βάσιμα προσδοκούμε 
ότι θα εγκριθεί, για υπογειοποίηση της άρ-
δευσης σε σημαντικά κομμάτια του αγροκτή-
ματος της Κοινότητας Κυψέλης.

Με την προώθηση και ολοκλήρωση του 
έργου, θα πετύχουμε να στηρίξουμε τους 
αγρότες μας μειώνοντας το κόστος παρα-
γωγής.

Επίσης θα εκσυγχρονίσουμε το αρδευτι-
κό δίκτυο και θα πετύχουμε μεγάλη εξοικο-
νόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων.

Εδώ Θα ήθελα να ευχαριστήσω, τις υ-
πηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας, τους 
συνεργάτες μου, τους εξωτερικούς συμβού-
λους, και όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστι-
κά στην προετοιμασία της πρότασης για τη 
χρηματοδότηση”.
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P Είμαστε σε περίοδο που περιμένεις ευ-
λογιά και σου ‘ρχεται ανεμοβλογιά...

P  Προσωπικά το έχω πάθει και στον γάμο 
μου.

P Η δε γυνή να μην φοβήται τον άνδρα. 
Το αντίθετο.

P Ο Μαγιορκίνης προειδοποιεί ότι πρέπει να 
προσέξουμε τώρα για την ευλογιά. Σάματις κά-
νουμε και τίποτας άλλο;

P Ο δε Μόσιαλος λέει ότι δεν είναι σεξου-
αλικά μεταδιδόμενη η ευλογιά. Κρίμα! Ήταν 
η μοναδική ασφαλής συνθήκη να μην κολλή-
σουμε.

P 2022. Still Monkey!

P Καλοκαίρι είναι η περίοδος που δεν μπο-
ρείς να κοιμηθείς από τη ζέστη και μετά από 
τη φασαρία του ανεμιστήρα.

P Εξ ου και ότι στην περίοδο με τις υψηλότε-
ρες θερμοκρασίες παρατηρούνται οι περισσότε-
ρες ψύξεις.

P 27 Μαΐου θα περάσει κοντά από τη Γη 
μετεωρίτης. Τώρα που γιορτάσαμε στις 21, ας 
περάσει.

P 500 ευχές την 21η,, μηδέν δώρα, 4 μνημό-
νια, 2 καραντίνες, 10% πληθωρισμός. Εκεί μας 
κατάντησαν οι αλήτες!

P Ξεσάλωσε ο Ερντογάν από τα νεύρα 
του, αλλά ο Τσίπρας ακόμη μιλά για αποτυχία 
του ταξιδιού Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

P Ο δε Μητσοτάκης πήγε για δεύτερη φορά 
στις ΗΠΑ. Όταν πουλούν αγοράζουν.

P Και ενδιάμεσα πήγε Βόλο. Αναγκαία η 
αύρα Μπέου για ένα ταξίδι στο Boston.

P Και:
Ένας γυναικολόγος, αφού άσκησε χρόνια το 

επάγγελμα, αποφασίζει να τα παρατήσει και να 
πραγματοποιήσει το όνειρο του: να γίνει μηχα-
νικός αυτοκινήτων. Πάει λοιπόν σε μία σχολή, 
τελειώνει τα μαθήματα και δίνει τις τελικές εξετά-
σεις για το δίπλωμα. Βγαίνουν τα αποτελέσματα 
και ψάχνει με αγωνία να βρει το όνομά του. Κάνα 

δυο είχαν περάσει με 5 (με άριστα το 10), οι πε-
ρισσότεροι είχαν πάρει 3-4. Τρέμουν τα πόδια και 
βρίσκει, το όνομά του με βαθμολογία 20!

«Δεν είναι δυνατόν! Σίγουρα είναι λάθος…», 
σκέφτεται και τρέχει να βρει τον καθηγητή και να 
του ζητήσει εξηγήσεις.

–Κανένα λάθος, του εξηγεί αυτός. Διέλυσες και 
συναρμολόγησες το αυτοκίνητο χωρίς κανένα λά-
θος και γι’ αυτό και σου έδωσα 10.

–Και το άλλο 10;
–Το άλλο 10 στο έδωσα γιατί τα έκανες όλα 

μέσα από την εξάτμιση!
Κ.Π.

Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις σε σημεία 
που χρήζουν άμεσης επέμβασης, 

σε Κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας
 
Συνεχίζονται  ο ι 

εργασίες ασφαλτό-
στρωσης σε δρό-
μους, οι οποίοι χρή-
ζουν άμεσης συντή-
ρησης, στις Κοινότη-
τες του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα 
πραγματοποιούνται 
παρεμβάσεις  που 
αφορούν την αποξή-
λωση του φθαρμένου 
οδοστρώματος όπου 
κρίθηκε αναγκαίο και 
την εκ νέου ασφαλ-
τόστρωση σε όλο το 
μήκος του δρόμου.

 Η δημοτική αρχή 
έχοντας ως πρωταρ-
χικό στόχο την βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών και μέσω των ανωτέρω παρεμ-
βάσεων, συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στα όρια του Δήμου, των κινούμενων 
πολιτών του, δηλώνει ο δήμαρχος Π. Γκυρίνης.
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