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Οι γονείς του Άλκη 
Καμπανού στη δεξίωση 
για την 48η επέτειο 

αποκατάστασης
της Δημοκρατίας

Με διευρυμένη λίστα προσκεκλημένων και έντονη εκ-
προσώπηση από την Κοινωνία των Πολιτών πραγματοποι-
ήθηκε η δεξίωση για την 48η επέτειο της αποκατάστασης 
της Δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, ενώ 
μεταξύ των καλεσμένων της Προέδρου της Δημοκρατίας,ή-
ταν και οι γονείς του αδικοχαμένου φιλάθλου του Άρη από 
την Βέροια, Άλκη Καμπανού (Φωτο: Eurokinissi).

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδυάς, καθώς 
το ζευγάρι των γονιών του άτυχου Αλκη, ξεχώριζαν από το 
πλήθος των εορταζόντων. Σιωπηλοί, ντυμένοι στα μαύρα 
του πένθους τους, καταβεβλημμένοι από την απώλεια, έ-
μειναν αποστασιοποιημένοι από το εορταστικό κλίμα.
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ΠρόεδροςΚΕΠΑ:Γιαναβάλουμεταπράγματα
στηθέσητους!

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου σχετικά με την κατάσταση στην 
ΚΕΠΑ  και στο Δ.Σ. του Φορέα πολιτισμού του Δήμου Βέροιας, μεταξύ δύο μελών 
(βλέπε στα Λαικά μας, στο φύλλο της Παρασκευής 23 Ιουλίου), ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Κώστας Ρίζος απαντάει τονίζοντας τα εξής:

«Στις 20 Ιουνίου  πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση Διοικητικού συμβουλίου 
στην ΚΕΠΑ στο οποίο προεδρεύω  εδώ και 8 μήνες. Μέλη μεταξύ των άλλων στο 
συμβούλιο είναι η κυρία Παπαδοπούλου Κωνσταντία και ο κύριος Τσαχουρίδης 
Αλέξανδρος. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η συνδιοργάνωση για τη συναυλία με 
τη Γλυκερία από την  ΚΕΠΑ  και του Σύλλογο  Μικρασιατών . Κι ενώ η συνεδρίαση 
ξεκίνησε  ομαλά, η κυρία Παπαδοπούλου άρχισε  να διακόπτει  συνεχώς με παρεμ-
βάσεις της οι οποίες ως στόχο είχαν να πλήξουν το πρόσωπό μου και το αξιόπιστο 
της συνεννόησης που είχα κάνει πριν από μέρες  -παρουσία της υπηρεσίας προ-
γραμματισμού-, με την πρόεδρο του συλλόγου Μικρασιατών  για την εν λόγω συνδι-
οργάνωση. Παράλληλα  προσπάθησε με έντονα επικριτικό  εις βάρος μου ύφος να 
δικαιολογήσει  κωλυσιεργία της υπηρεσίας προγραμματισμού για τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση. Το φαινόμενο της προσβλητικής εις βάρος μου συμπεριφοράς της κυ-
ρίας Παπαδοπούλου έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν και κατά την 
διάρκεια της των 8 μηνών προεδρίας μου και κατά τη διάρκεια των προηγουμένων δυο ετών όπου ήμουν αντιπρόεδρος 
στο ίδιο συμβούλιο.  Παράλληλα κατηγορήθηκα επανειλημμένως από την ίδια κυρία ότι καταστρατηγώ  τον κανονισμό 
λειτουργίας της  ΚΕΠΑ με το να προτείνω στο συμβούλιο  καλλιτεχνικές  δράσεις (κάτι που κατά την άποψή της δεν δικαι-
ούμαι να κάνω) που υπερψηφίζονται από το συμβούλιο και  η υπηρεσία καλείται να τις  διευθετήσει. Επομένως πολλές 
φορές,  σε συνεδριάσεις του ΔΣ της ΚΕΠΑ το κλίμα ήταν φορτισμένο εξ αιτίας της  ιδιαίτερα  προσβλητικής συμπεριφοράς 
της κυρίας Παπαδοπούλου.  Από την άλλη μεριά η ως τώρα συμπεριφορά του κυρίου Τσαχουρίδη στο συμβούλιο χαρα-
κτηρίζεται από ευγένεια, πραότητα και νηφαλιότητα . Στην επίμαχη συζήτηση η έκρηξη του κυρίου Τσαχουρίδη  χωρίς  
ίχνος  σεξιστικού περιεχομένου ήταν αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης  ιδιαίτερης συμπεριφοράς  της κυρίας Παπα-
δοπούλου, από  αγανάκτηση λόγω της ενοχλητικής παρέμβασης που έκανε η κυρία για πολλοστή φορά και αφού πρώτα 
της ζήτησα πολλές φορές να σταματήσει . Φυσικά δεν επικροτώ τέτοιου είδους εκρήξεις αγανάκτησης από κανένα και 
προς κανένα. Γνωρίζω από την πρώτη στιγμή ότι ο κύριος Τσαχουρίδης  μετά το  συμβάν, επικοινώνησε με την κυρία Πα-
παδοπούλου και δόθηκαν  εξηγήσεις  και  από τους δυο συναδέλφους για τη συμπεριφορά τους.  Ήταν μια στιγμιαία έκ-
φραση αγανάκτησης απέναντι στην επανειλημμένως  προβληματικά συμπεριφορά της κυρίας Παπαδοπούλου μέσα στο 
συμβούλιο. Λυπούμαι ιδιαίτερα όταν συνειδητοποιώ ότι ενώ  έχουν γίνει τόσοι αγώνες για την ισότητα των δυο φύλων, να 
συμβαίνει  γυναίκες να υποβαθμίζουν με τη συμπεριφορά τους  αυτή την υπέρτατη αξία και να δίνουν τροφή στον τύπο 
αλλά και σε πολιτικές παρατάξεις  για τη δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος  θεσμικών παραγόντων . Επί τέλους, κάποια 
πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Αν υπάρχει κάποια απορία, διατίθεμαι να βάλω  κι άλλα πράγματα στη 
θέση τους σε ότι έχει σχέση με την ΚΕΠΑ. Λειτουργώ  στον φορέα αφιλοκερδώς με ειλικρίνεια, διαφάνεια  και ανιδιοτέλεια. 
Κάποιους κυρίους και κάποιες  κυρίες  όλα αυτά τους ενοχλούν. Γιατί ;»

ΣτηβουλήτουπόμνημασωματείωντηςΗμαθίαςγιατα
σιδηροδρομικάδρομολόγιαΘεσσαλονίκης-Φλώρινας
Αναφορά προς  τον  Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Δε-
λής Γιάννης, Στολτίδης Λεωνίδας, σχετικά με την 
πύκνωση των σιδηροδρομικών δρομολογίων Θεσ-
σαλονίκης- Φλώρινας και τη μείωση του κόστους 
μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα.

Η αναφορά των βουλευτών προέκυψε μετά και 
το Υπόμνημα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Νάουσας με το παραπάνω αίτημα, το οποίο στηρί-
ζουν και άλλοι φορείς, σωματεία και συνδικάτα ερ-
γαζομένων της Ημαθίας καθώς και η ΕΛΜΕ, που 
ζητούν μεταξύ άλλων την πύκνωση των δρομολο-
γίων Θεσσαλονίκης – Φλώρινας και τη μείωση του 
κόστους μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα.

Με πολύ κέφι «κλείνουν» αύριο βράδυ οι εκδηλώσεις
του «Χωραφά» στην Πατρίδα

Με πολύ κέφι συνεχίζονται και ολοκλη-
ρώνονται οι εξαήμερες εκδηλώσεις του 
Συλλόγου «Ευστάθιος  Χωραφάς», στην 
Πατρίδα, οι οποίες πήραν μια μέρα παρά-
ταση, λόγω της αναβολής της ποντιακής 
βραδιάς της Κυριακής υπο την απειλή της 
βροχής. Έτσι, η εκδήλωση με τους Γιώργο 
Ιωαννίδη και Κώστα Θεοδοσιάδη  μεταφέ-
ρεται  για αύριο Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. 
Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Αντώνης Καγκελίδης, σε 
όσους πήραν εισιτήρια (5 ευρώ στην εί-
σοδο), θα έπαιρναν νέα κάρτα δωρεάν για 
αύριο βράδυ. 

Χθες βράδυ στο πρόγραμμα ήταν Νί-
κος Ζωιδάκης και Ματθαίος Τσαχουρίδης, 
σε μια  κρητικο-ποντιακή βραδιά, ενώ ένας 
χαμός έγινε και στον Μάκη Χριστοδουλό-
πουλο το βράδυ του Σαββάτου.

Παρήγορες οι «ουρές» για βιβλία στη δημόσια 
βιβλιοθήκη της Βέροιας

Τι ωραίο να σου λένε ότι υπάρχει ου-
ρά στην δημόσια βιβλιοθήκη της Βέροιας 
για να δανειστεί βιβλία για το καλοκαίρι! 
Κάτι τέτοιο συμβαίνει στη δημόσια βιβλι-
οθήκη Βέροιας, όπου μικροί και μεγάλοι 
περιμένουν με υπομονή και προσμονή 
να δώσουν την κάρτα τους και να πάρουν 
βιβλία… Παρήγορο, καθώς εκτός από 
τους κολλημένους στις οθόνες κινητών, 
τάμπλετ και  TV,  υπάρχουν και αυτοί που 
είναι κολλημένοι στις σελίδες κι ευχαρι-
στιούνται ακόμα να ξεφυλλίζουν και να 
βουτούν στις λέξεις και στις ιστορίες!

ΣτηΒέροια,το«Κόκκινο
Ποτάμι2»μετάτοατυχές
γεγονόςτηςκλοπής
εξοπλισμού,γιατα
γυρίσματατηςσειράς

Γ υ ρ ί σ μ α τ α 
στη Βέροια θα 
έκανε σήμερα, 
Μανούσος Μα-
νουσάκης  γ ια 
τη συνέχεια της  
σειράς ‘Κόκκινο 
Ποτάμι 2’ , πλην 
όμως ένα ατυχές 
και δυσάρεστο 
γεγονός, πήγε πί-
σω το συνεργείο. 
Κι αυτό, διότι, 
χθες το πρωί, έ-
ξω από ξενοδο-
χείο στην Ξάνθη, 
που βρισκόταν 
για τις ανάγκες 
των τηλεοπτικών 
επεισοδίων, ά-

γνωστοι δράστες έκλεψαν το φορτηγό που μετέφερε τον 
εξοπλισμό των γυρισμάτων (κάμερες, φώτα κ.λπ.).

Ωστόσο τίποτα δεν σταματάει τη δουλειά και ο σκηνο-
θέτης της σειράς, έκανε  έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι 
να απευθυνθεί στην αστυνομία.



Στα 15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται οι 
τελικές τιμές καταναλωτή για την ηλεκτρική ενέργεια τον 
Αύγουστο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για τις επιδο-
τήσεις στο ρεύμα που έκανε το μεσημέρι ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Η επιδότηση για τα οικιακά τιμολόγια, χωρίς εισοδη-
ματικά κριτήρια, για το σύνολο της κατανάλωσης και ό-
λες τις κατοικίες (κύριες και μη) διαμορφώνεται στα 337 
ευρώ ανά μεγαβατώρα (0,337 ευρώ ανά κιλοβατώρα).

Το συνολικό κονδύλι των επιδοτήσεων τον Αύγουστο 
φθάνει τα 1,136 δισ. ευρώ, απορροφώντας το 90% της 
αύξησης στα τιμολόγια, για όλους τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η απορρόφηση της αύ-
ξησης για τα κοινωνικά τιμολόγια φθάνει το 100% και το 
80% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά ο Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:
«Παραμένοντας πιστοί στη δέσμευση του Πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τις Ελληνίδες και 
τους Έλληνες για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
πλαισίου προστασίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση, 
η Κυβέρνηση επεκτείνει την πολιτική της για δραστική 
μείωση των τιμών ενέργειας με την εφαρμογή ενός πρωτοποριακού 
μηχανισμού που στηρίζει όλους τους καταναλωτές χωρίς εξαίρεση.

Δημιουργήσαμε έναν πρωτοποριακό μηχανισμό που δεσμεύει 
προς όφελος των πολιτών τα υπερέσοδα των εταιρειών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και απενεργοποιεί τη ρήτρα αναπροσαρμο-
γής. Το όφελος για τους πολίτες κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας 
του μηχανισμού εκτιμάται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα 
αυτά μεταφέρονται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και χρησι-
μοποιούνται για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης της κοινω-
νίας. Να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος μηχανισμός της Ισπανίας έχει 
μηνιαίο όφελος για τους εκεί καταναλωτές μόλις 250 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Από σήμερα, οι πολίτες, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν 
εγκαίρως, και με διαφάνεια, την πραγματική τιμή κάθε προμηθευ-
τή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι πάροχοι υποχρεώνονται να 

ενημερώσουν για τις τιμές του επόμενου μήνα με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα τους. Τώρα όλα είναι καθαρά, όλα είναι διαφανή και οι 
καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν, και να επιλέξουν τον πάροχο 
που επιθυμούν.

Συγκεκριμένα για τον μήνα Αύγουστο, η συνολική επιδότηση 
από την Κυβέρνηση προσεγγίζει το 1 δισ. 136 εκατ. ευρώ, απορρο-
φώντας έως και το 90% της αύξησης για όλους του οικιακούς κατα-
ναλωτές για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και για τις κύριες 
και μη κύριες κατοικίες, το 100% της αύξησης για τους δικαιούχους 
ΚΟΤ, το 80% της αύξησης για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες με 
παροχή ισχύος μέχρι 35 KVa, και το 82-99% της αύξησης για τους 
αγρότες.

Συγκεκριμένα:
• Για τις όλες τις κύριες και μη κύριες κατοικίες η επιδότηση ανέρ-

χεται στα 337 ευρώ/MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης 
και  χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Απορροφούμε, έτσι, το 90% της 

αύξησης με στόχο η τιμή της κιλοβατώρας να κυμαίνεται μεταξύ 15-
17 λεπτών.

• Για τους δικαιούχους ΚΟΤ η επιδότηση ανέρχεται σε 377 ευρώ 
ανά MWh ώστε να απορροφήσουμε έως και το 100% της αύξησης.

• Για τους εμπορικούς καταναλωτές με παροχή ισχύος μέχρι 
35KVA εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, περίπτερα, ψιλικά η επι-
δότηση είναι 300 ευρώ ανά MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατα-
νάλωσης και απορροφούμε έως και το 80% της ανατίμησης. 

• Για τους αγρότες και όλα τα αγροτικά τιμολόγια η επιδότηση 
ανέρχεται σε 337 ευρώ ανά MWh καλύπτοντας από το 82% έως το 
99% της αύξησης.

• Στους βιομηχανικούς καταναλωτές η επιδότηση θα είναι 250 ευ-
ρώ / MWh  ώστε να απορροφήσουμε έως και το 67% της αύξησης.

• Για το φυσικό αέριο και για τους εμπορικούς καταναλωτές, η 
επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ/ θερμική MWh.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε συνεργασία με την ΡΑΕ πα-
ρακολουθούμε στενά την διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από του παρόχους, ώστε να αποτρέψουμε αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές. Η δέσμευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυ-
πουργού για στήριξη νοικοκυριών, επαγγελματιών και αγροτών 
από την πρωτόγνωρη διεθνή ενεργειακή κρίση αποδεικνύεται στην 
πράξη».

Τα νέα τιμολόγια ρεύματος για τον Αύγουστο
Κοντά στα 50 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται τα ονομα-

στικά οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο που 
ανακοίνωσαν χθες οι προμηθευτές ρεύματος. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ της ertnews.gr, oι τελικές τιμές καταναλωτή θα προκύψουν μετά 
την γνωστοποίηση των επιδοτήσεων της Πολιτείας που αναμένεται 
άμεσα. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί κο-
ντά στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η ΔΕΗ που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην προμήθεια ηλεκτρι-
κής ενέργειας ανακοίνωσε ότι το τιμολόγιο για τον Αύγουστο θα 
είναι 0,486 ευρώ ανά κιλοβατώρα (0,498 για καταναλώσεις πάνω 
από 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο). Στα 0,495Euro/kWh είναι το 
τιμολόγιο της Ήρων για τον επόμενο μήνα, στα 0,54913 Euro/kWh 
της Protergia ενώ αναμένεται σταδιακά η ανακοίνωση των τιμολογί-
ων από όλους τους προμηθευτές. Σημειώνεται ότι ισχύουν περαιτέ-
ρω διαφοροποιήσεις στις χρεώσεις των παγίων ανά προμηθευτή.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο τα τιμολόγια από τον Αύγουστο και 
μετά δεν θα έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής και θα ανακοινώνο-
νται εκ των προτέρων από το σύνολο των προμηθευτών, ενώ οι 
καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή χωρίς 
προϋποθέσεις. Τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν ως 
τις 20 Αυγούστου.
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Πρώτος δημόσιος χαιρετισμός του νέου 
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας, Αθ. Αλατζόγλου  
Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ημαθίας, κ. Αθανάσιος Δ. Αλατζόγλου  ο οποίος λίγες 
μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, απευθύνει τον πρώ-
το δημόσιο χαιρετισμό του στο Νομό, τονίζοντας τα εξής: «Με αι-
σθήματα ειλικρινούς εκτίμησης και εγκαρδιότητας, νιώθω επιτακτική 
την ανάγκη να απευθυνθώ όχι μόνο σε συναδέλφους, γονείς και μα-
θητές αλλά και στους φορείς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της 
Ημαθίας. Έχοντας υπηρετήσει για πολλά χρόνια το χώρο της εκπαί-
δευσης, όχι μόνο μέσα από τη σχολική αίθουσα αλλά και από ποικί-
λες θέσεις ευθύνης, αντιλαμβάνομαι πλήρως το πολύπλοκο δίκτυο 
διάδρασης που συνδέει την παιδαγωγική και διοικητική πλευρά του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Πρωταρχικός μου στόχος είναι η 
διαρκώς βελτιούμενη παροχή τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο 
και των διοικητικών υπηρεσιών, ένα στοίχημα που πρέπει πάσει 
θυσία να κερδηθεί σε μία χρονική συγκυρία ιδιαιτέρως απαιτητική, 
ιδιόρρυθμη και μεταβαλλόμενη λόγω της πρωτόγνωρης πανδημίας 
που έχει επηρεάσει κάθε τομέα της ζωής μας. Εξ ου και η αδήριτη 
ανάγκη, πιο επιτακτική από ποτέ, να συνεργαστούμε όλοι για να 
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να εγγυηθούμε μία στέρεη και 
αναβαθμισμένη συμπεριληπτική εκπαίδευση που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά και θα αγκαλιάζει όλους τους μαθητές, συμβάλλοντας στην 
δημιουργία των πολιτών του μέλλοντος για έναν καλύτερο κόσμο». 

Ο Αθανάσιος Δ. Αλατζόγλου, γεννήθηκε το 1963 στο Μονόλοφο Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Ελένη Μουρατίδου 
και έχουν δύο γιούς. Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτωρ  ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ, με μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο ΤΕΦΑΑ – Α.Π.Θ. και στο Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος  πιστοποίησης Α΄ και Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. 
και έχει διατελέσει Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. και Επιμορφωτής στην ταχύρρυθμη Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εξ απο-
στάσεως διδασκαλία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων καθώς και σε ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει, 
ως εισηγητής, πλήθος πιστοποιημένων επιμορφώσεων στον τομέα της παιδαγωγικής και της διοίκησης της εκπαίδευσης. Μέλος του μητρώ-
ου επιμορφωτών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),  
έχει επιλεγεί ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.  Έχει 15ετή προϋπηρεσία ως Διευθυντής σχο-
λείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κιλκίς. Έχει, επίσης, διατελέσει,  Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων και Υπεύθυνος Φυσικής 
Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Ν. Κιλκίς.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική, στη διά βίου μάθηση και 
κατάρτιση, στον τομέα της παιδαγωγικής, της διοίκησης της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης, γενικότερα. 

Κίνητρο για την υπηρέτηση στην νέα του θέση αποτελεί η αγάπη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και η επιθυμία για τη δημιουρ-
γία ενός ελκυστικού, σύγχρονου και ανοιχτού δημόσιου σχολείου.

Νέες ανακοινώσεις χθες για τις επιδοτήσεις στο ρεύμα

Κ. Σκρέκας: Στα 15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα 
τα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο



Επετειακός εορτασμός 50 χρόνων 
από την ίδρυση της ΕΠΠ Βέροιας

Το διήμερο 3 & 4 Σεπτεμ-
βρίου 2022, στις εγκαταστάσεις 
του Προσκοπικού Κέντρου Κα-
στανιάς, θα εορτασθούν τα 50 
χρόνια από την ίδρυση της Έ-
νωσης Παλαιών Προσκόπων 
Βέροιας (ΕΠΠΒ) και θα διεξα-
χθεί η 20η συνάντηση των με-
λών και φίλων της.

Το παραπάνω διήμερο θα 
λάβουν χώρα:

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου
• υποδοχή - καταμερισμός 

ομάδων – εγκατάσταση στο κα-
τασκηνωτικό κέντρο 

• δείπνο
• εορταστική πυρά όπου θα 

τραγουδήσουμε, θα γελάσουμε 
και θα θυμηθούμε τα παλιά 

• νυχτερινή πορεία στο δά-
σος (για όσους επιθυμούν)

• διανυκτέρευση στο 
προσκοπικό κέντρο

Κυριακή 4 Σεπτεμβρί-
ου

• πρωινή έγερση – πρω-
ινό γεύμα

• υποδοχή επισήμων - 
προσκεκλημένων

• τέλεση μνημόσυνου για 
τους αδερφούς που δεν βρί-
σκονται κοντά μας

• τελετή ανανέωσης της 
προσκοπικής υπόσχεσης

• επίδοση αναμνηστικών 
δώρων

• φυσικά…..πολύ προ-
σκοπικό παιχνίδι!

• μεσημεριανό γεύμα (ό-
λα στα κάρβουνα!!)

• αποκατάσταση  - απο-
χώρηση

Σας περιμένουμε για να 
γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 50 
χρόνια από την ίδρυση της 
ΕΠΠ Βέροιας, με έναν ξε-
χωριστό και μοναδικό τρό-
πο που μόνο οι Πρόσκοποι 
ξέρουν!
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

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

τηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
BIGFOOT FAMILY 
Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 21/7 – Παρασκευή 22/7 - Σάββατο 23/7 –Κυριακή 

24/7 – Δευτέρα 25/7 στις 18.30
Σκηνοθεσία: Jeremy Degruson & Ben Stassen
Σενάριο: Ben Stassen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Θα-

νάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Μάρκος Δρουσιώτης, 
Ζωή Κυπριανού, Άρης Κυπριανού, Έφη Χαραλάμπους, Χρή-
στος Γρηγοριάδης

ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - THE BLACK PHONE
Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 21/7 – Σάββατο 23/7 –Κυριακή 24/7 – Δευτέρα 25/7 

– Τρίτη 26/7 – Τετάρτη 27/7 στις 20.30
Παρασκευή 22/7 στις 20.15
Σκηνοθεσία Σκοτ Ντέρικσον 
Σενάριο Σκοτ Ντέρικσον & C. Ρόμπερτ Κάργκιλ
Βασισμένο στην ιστορία του Τζο Χιλ 

Πρωταγωνιστούν Μέισον Τέιμς, Μά-
ντελεν ΜακΓκρο, Τζέρεμι Ντέιβις, Τζέ-
ιμς Ράνσον και ο Ίθαν Χοκ

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; 3
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU 

BON DIEU?
Η καλύτερη Γαλλική κωμωδία του 

καλοκαιριού στο Θερινό σινεμά.
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 21/7 – Σάββατο 23/7 –Κυριακή 24/7 – Δευτέρα 25/7 

– Τρίτη 26/7 – Τετάρτη 27/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Philippe de Chauveron
Σενάριο: Guy Laurent & Philippe de Chauveron
Ηθοποιοί: Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi 

Sadoun, Ary Abittan, Noom Diawara, Frederic Chau, 
Frederique Bel, Alice David, Jules Sadoughi

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

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να 
απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης 
εμβολιασμού .

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/7/22 - 27/7/22

Τζένη Τσικοπούλου, η βεροιώτισσα 
στιχουργός μεγάλων επιτυχιών

Οι στίχοι της για την… αμαρτία, 
ακούγονται φέτος στην επιθεώρηση 
της χρονιάς, σε ένα από τα νούμε-
ρα της παράστασης που έγραψε η 
Δήμητρα Παπαδοπούλου σε σκηνο-
θεσία Θ. Αθερίδη και σπάει ταμεία 
στο Άλσος (Πεδίον του Άρεως) της 
Αθήνας. Κι αυτό είναι μια από τις με-
γάλες λαϊκές επιτυχίες της στιχουρ-
γού, της Τζένης Τσίκο (Jenny Tsiko) 
όπως είναι το καλλιτεχνικό της. Η 
Τζένη Τσικοπούλου, είναι βεροιώτισ-
σα γέννημα θρέμμα, ένα νέο κορίτσι 
που η αγάπη της για την μουσική 
την οδήγησε στο συσχετισμό της με 
τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και με το 
ραδιόφωνο, την ηχοληψία, τις κονσό-
λες και τα ντεκτς. Και ποιος δεν έχει 
ακούσει ή δεν έχει τραγουδήσει το 
«αμάρτησε μαζί μου κι έλα…» που 
είπε η Λένα Ζευγαρά κι έγινε μεγάλη 
επιτυχία καθώς και το φετινό «Αντί-
γραφο» που κυκλοφόρησε, με την 
Έλενα Γκρέκου κι ένα σωρό ακόμα 
κομμάτια, με στίχους της Τζένης, που 
παίζουν και ξεσηκώνουν τα καλοκαι-
ρινά κλαμπ και όχι μόνο… Η Τζένη 
Τσικοπούλου γεννήθηκε στην Βέ-
ροια, ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο 
κάνοντας εκπομπές στο «Ηχόραμα» 
κι όταν τελείωσε το Λύκειο συνέχισε 
στη Θεσσαλονίκη σπουδές στο αντι-
κείμενο των συντηρητών, τεχνικών 
επισκευών παλαιών παραδοσιακών 
κτιρίων. Ο μεγάλος έρωτας όμως, 
ήταν η μουσική… Εργάστηκε ως ρα-
διοφωνική παραγωγός στο «Πανό-
ραμα» της Θεσσαλονίκης, απο μικρή ηλικία άρχισε να γράφει στίχους για  καλλιτέχνες του εξωτερικού στα αγγλικά 
και από το 2015 και μετά, αποφάσισε να ασχοληθεί με τον ελληνικό στίχο, ενώ είναι και μια επιτυχημένη ντι τζέι 
(DJ) που παίζει μουσική σε όλη την Ευρώπη.. 

Το τραγούδι της «αμάρτησε μαζί μου» (Έλα έλα) σε μουσική Μιχάλη Τουρατζίδη έγινε viral, από τα δημοφιλέ-
στερα λαικά και αναδείχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα τσιφτετέλια των τελευταίων 30 χρόνων. 

Η ίδια, σου δίνει την αίσθηση ότι πατάει γερά στα πόδια της και δηλώνει μεγάλη αδυναμία στην οικογένειά της 
(είναι 4 αδέλφια). Μάλιστα, επισκέπτεται συχνά την Βέροια να δει τους δικούς της και τα ανίψια της, αλλά κυρίως, 
τον μπαμπά Θανάση, που όπως μαθαίνουμε, του έχει τρελή αγάπη!

Σοφία Γκαγκούση



Ολοκληρώνεται η ανάπλαση και η κατασκευή σύγ-
χρονων, πιστοποιημένων παιδικών χαρών, σε Τοπικές 
Κοινότητες του Δήμου Νάουσας, έργο συγχρηματοδο-
τούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
με τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Ημα-
θίας.

Ήδη έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία πέντε από 
αυτές, στις κοινότητες Λευκαδίων, Γιαννακοχωρίου, 
Μαρίνας, Επισκοπής και Χαρίεσσας, ενώ οι άλλες 
δύο, αυτές των Μονόσπιτων και της Στενήμαχου, με 
το οποίο και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του έργου, 
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, βρίσκονται σε φάση 
αποπεράτωσης. Μάλιστα το επόμενο διάστημα, θα ξε-
κινήσει και η δεύτερη φάση του έργου, η οποία αφορά 
τις κοινότητες Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου. 

Την πορεία των εργασιών επιθεώρησαν  πρόσφα-
τα, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε.  Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρα-
νικόλας, συνοδευόμενοι από τους Αντιδημάρχους 
Τεχνικών Έργων Παύλο Αδαμίδη και Περιβάλλοντος 
Χρήστο Βασιλειάδη οι οποίοι και πιστοποίησαν, με το 
ειδικό σήμα, τις υπό παράδοση παιδικές χαρές. Πρό-
κειται για μια σημαντική, ολοκληρωμένη παρέμβαση, με σκοπό τη 
δημιουργία ασφαλών, όμορφων χώρων παιχνιδιού, ξεκούρασης και 
αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Στις νέες αυτές παιδικές χαρές, πιστοποιημένες με το σήμα 
καταλληλότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιήθη-
καν παρεμβάσεις πρασίνου, έργα υποδομής και δαπεδόστρωσης, 
τοποθετήθηκαν σύγχρονα όργανα υπαίθριας εκγύμνασης και παι-

χνιδιού, σκίαστρα, καθώς και πρόσβαση για τα άτομα 
με αναπηρία.

«Από την πρώτη στιγμή έχω επισημάνει τη σπου-
δαιότητα της ισότιμης συνεργασίας της Αντιπεριφέρει-
ας Ημαθίας με τους Δήμους της Ημαθίας. Το κάναμε 
και το κάνουμε πράξη συνεχώς, υλοποιώντας έργα 
σημαντικά για τους πολίτες και σύγχρονες υποδομές 
ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Τα συγκεκριμένα 
έργα στον Δήμο Νάουσας είναι μόνο ένα παράδειγμα 
αυτής της γόνιμης συνεργασίας ενώ υπάρχουν και άλ-
λα πολλά τόσο στη Νάουσα, όσο στη Βέροια και στην 
Αλεξάνδρεια. Η υπόθεση της Ημαθίας είναι υπόθεση 
όλων μας κι αυτό αποτελεί βασική αρχή μου, ως Α-
ντιπεριφερειάρχης, πάντα λέγοντας λίγα και κάνοντας 
πολλά» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας, 
Κώστας Καλαϊτζίδης.

Από τη μεριά του ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας δήλωσε: «Η βελτίωση της καθημερι-
νότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, 
βρίσκονται στις προτεραιότητες της πολιτικής μας. Η 
κατασκευή και ανάπλαση όμορφων, ασφαλών και πι-
στοποιημένων παιδικών χαρών βρίσκεται στο στάδιο 
της ολοκλήρωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προ-
σωπικά τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτζίδη για την άριστη συ-
νεργασία και την συμβολή τους στην υλοποίηση ενός 
τόσο σημαντικού έργου για τα παιδιά και τις οικογένει-
ες των κοινοτήτων μας».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
O ΛΑΦΑΡΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Ευ-

άγγελου και της Ελένης, το γένος Τσο-
λακίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΑΡΝΑΒΕΛΑΣΟΦΙΑ του 
Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Ασβε-

στάρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Τρίτη 26 Ιου-
λίου 2022 εορτή της 
Αγίας ενδόξου Με-
γαλομάρτυρος Πα-
ρασκευής της αθλη-
φόρου πανηγυρίζει 
ο Ιερός Ναός Αγίας 
Παρασκευής Βέροιας.

Οι ακολουθίες έ-
χουν ως εξής:

Δευτέρα25Ιουλί
ου2022

7.00 μ.μ. Μέγας 
Πανηγυρικός Εσπερι-
νός μετ’ αρτοκλασίας 

8.00 μ.μ. Λιτανεία
Τρίτη26Ιουλίου2022
7.00 π.μ. Ορθρος – Πανηγυρική θεία λειτουργία
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος εσπερινός
7.30 μ.μ. Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Από τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας και τον δήμαρχο Νάουσας 

Παραδόθηκαν σε χρήση πέντε σύγχρονες, 
πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Δήμο Νάουσας

-Το έργο ανάπλασης συνεχίζεται σε  Μονόσπιτα και Στενήμαχο  και  σύντομα σε Αγγελοχώρι και Πολυπλάτανο



50 χορευτές και χορεύτριες του τμήματος λαογρα-
φίας της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας συμμετεί-
χαν στο Διε- θνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ 

Festival Bridges στο Παρίσι 
21-24.7.22, όπου κατέλαβε 
την 1η θέση στην κατηγορία 
folklore dance, ηλικίας 14-22 
ετών. 

Το χορευτικό τμήμα του 
Δήμου Βέροιας παρουσίασε 
αντιπροσωπευτικούς χορούς 
της ευρύτερης περιοχής της 
Μακεδονίας κερδίζοντας τις 
εντυπώσεις και τα χειροκρο-
τήματα του κοινού στην πόλη 
του Παρισιού, τιμώντας έτσι 
την πόλη της Βέροιας αλλά 
και την πατρίδα μας. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη 
του Δ.Σ συγχαίρουν τους χο-

ρευτές/τριες και τους εύχονται πάντα επιτυχίες!

16ο 
Καλοκαιρινό 
Αντάμωμα 

στο 
Πολυδένδρι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδένδρου 
διοργανώνει το 16ο Καλοκαιρινό Αντάμω-
μα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 
30 Ιουλίου 2022, στην πλατεία του χωριού, 
στο Πολυδένδρι.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η παρα-
δοσιακή ορχήστρα του Βαγγέλη Γκουτζιλί-
κα.  (Στο βιολί ο Αντώνης Καλατής και στα 
ντραμς ο Βαγγέλης Τολίκας.)

Ώρα ενάρξεως: 8:30 μ.μ.
Τιμή εισόδου: 5€

Ιδρύθηκε η Ένωση  Πρακτόρων 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Τ.Υ.)

Ένας από τους πιο νευραλγικούς επαγγελματικούς κλάδους για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αλληλογραφία, αυτός 
των πρακτόρων ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, απόκτησε το 2022 το δικό του συλλογικό και αντιπρο-
σωπευτικό σωματείο. Με αφορμή μια πρωτοβουλία μιας ομάδας πρακτόρων, δημιουργήθηκε η « Ένωση Πρακτόρων 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Τ.Υ.)», που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο όλων όσων εργάζονται στις ταχυ-

μεταφορές και επιθυμούν να  μοιραστούν τις 
δυνάμεις τους, το όραμα τους, τους κοινούς 
προβληματισμούς αλλά και τις ιδέες τους για 
το «παρών» και την επόμενη ημέρα του κλά-
δου. 

Οι στόχοι της Ε.Π.Τ.Υ όπως έχουν καθορι-
στεί από τους ιδρυτές της είναι:

• Η προαγωγή και κατοχύρωση της επαγ-
γελματικής εξέλιξης κάθε μέλους

• Η συμμετοχή και η υποστήριξη των με-
λών σε εμπορικές και διαπραγματευτικές δια-
δικασίες

• Η δημιουργική συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, η ανάπτυξη και 
η καλλιέργεια των σχέσεων και των επαφών 
μαζί τους 

Μέλη της Ε.Π.Τ.Υ. μπορούν να γίνουν όλοι 
οι πράκτορες από όλα τα δίκτυα ταχυμεταφο-
ρών της χώρας, εφόσον το επιθυμούν, επι-
κοινωνώντας ηλεκτρονικά στο eptygr@gmail.
com από όπου μπορούν να ενημερωθούν για 
κάθε σχετικό θέμα.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφε-
ρόμενων, υπάρχει επίσης η  επίσημη ιστοσε-
λίδα www.epty.gr, με περισσότερες πληροφο-
ρίες για την Ένωση αλλά και με τακτικές δημο-
σιεύσεις σχετικές με τις εξελίξεις του κλάδου. 
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Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Βέροια

Μετά από μια τριετή πορεία επιτυχούς δραστηριότητας και σημαντικής αποδοχής από τους συμπολίτες μας,  τα 
Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» συνεχίζουν δυναμικά με νέο κύκλο συνα-
ντήσεων στην πόλη της Βέροιας.

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων:  - Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργα-

στούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλε-

ξάνδρου 17, στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας: Πρωτιά 
για το Τμήμα Λαογραφίας σε διεθνές 

φολκλορικό φεστιβάλ στο Παρίσι

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΡΣΕΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημη-

τρίου και της Καλλιόπης, το γένος Αγ-
γελή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ
του Κων/νου και της Θεοδώρας, το γένος 
Ρέπστη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στη 
Βέροια.

«Πανδημία COVID 
19 , ο  καπιταλισμός  

στη  δύση  του»: 
Παρουσίαση 

βιβλίου στη Βέροια
Η  ΚΟΒ Υγείας  της Τ.Ε  του  ΚΚΕ   

παρουσιάζει την   έκδοση της  Σύγχρο-
νης  Εποχής  «Πανδημία COVID 19  , 
ο  καπιταλισμός  στη  δύση  του». Η 
εκδήλωση   θα πραγματοποιηθεί   στο  
Cafe  Beluga  στη  Βέροια την Τετάρτη  
27  Ιούλη  στις  7:30  μμ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Δυνάμει της με αρ.423/2022 έκθεσης επίδοσης του Δικ.

Επιμελητή Εφετείου Θες/νικης Απ.Ζήσου επιδόθηκε στην 
κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας αντίγραφο της 301/
ΓΔ-ΔΖ/2022 αγωγής του Στυλιανίδη Βασιλείου του Ηλία, 
κατοίκου Πλατέος Ημαθίας  κατά της ΜΟΥΡΑΝΤΟΒΑ ΑΙΣΕ 
του Μεχμέτ κατοίκου πρώην Πλατέος και ήδη αγνώστου 
διαμονής, ενώπιον του  Μον Πρωτ/κειο Βέροιας με αίτημα 
την λύση του γάμου των λόγω υπερδιετούς διάστασης, με 
δικάσιμο 17 Μαίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00, με 
αρ. πιν.14, στο Κατάστημα του Πρωτ/κειου Βέροιας,προς 
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες

Αλεξάνδρεια2572002
ΗΠΛΗΡ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΔΑΚΟΥΑΝΝΑ

Α.ΜΔΣΒ234



Παράταση στη 
μεταβίβαση δικαιωμάτων 

βασικής ενίσχυσης

 Παρατείνεται η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής για τις 
αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμά-
των βασικής ενίσχυσης για μία 
εβδομάδα, δηλαδή έως και την 
Δευτέρα 01-08-2022, με από-
φαση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Γιώργου Γεωρ-
γαντά.

 
Παρατείνεται επίσης και η κα-

ταληκτική ημερομηνία τροπο-
ποίησης και ακύρωσης των ήδη 
οριστικοποιημένων αιτήσεων 
μεταβίβασης  μέχρι την Παρα-
σκευή 05-08-2022.
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Διαμάντης προς Παυλίδη:  
Όποιος δεν μπορεί αποχωρεί…

Σε απάντησή του, στην επιστολή του 
επικεφαλής των «Συνδημοτών» Π. Παυ-
λίδη, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, Στέργιος 
Διαμάντης, τονίζει:

«Aποχώρησε ο κ. Παυλίδης από τη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Τετάρτης, αφού πρώτα εξαπέλυσε προσω-
πικές επιθέσεις, με την μεμψιμοιρία που 
τον διακρίνει, για κακή συμπεριφορά Αντι-
δημάρχου κατά γυναίκας μέλους του Δ.Σ. 
της ΚΕΠΑ και κατόπιν για τη «νόμιμη αλλά 
μη ηθική» απευθείας ανάθεση αγοράς 
υπολογιστών και server του δήμου.

Βέβαια, ο κ. Παυλίδης δεν εγκατέλειψε 
την αίθουσα συνεδριάσεων επειδή θίχτη-
κε.

Αποχώρησε για να μην απαντήσει στις 
καταγγελίες που θα ακολουθούσαν και 

ακούστηκαν ενώπιον του Δ.Σ. και για τις οποίες περιμένουμε απαντήσεις.
Για να είμαστε πιο σαφείς:
-Κινήθηκε απειλητικά «σηκώνοντας καρέκλα» κατά υπαλλήλου γυναίκας του ΚΑΠΑ όταν 

διατελούσε πρόεδρος;
-Έπαιρνε με απευθείας ανάθεση οικοδομικά υλικά από τη Λάρισα;
Και αναρωτιόμαστε:
-Οι απευθείας αναθέσεις για τα γήπεδα 5Χ5 που έκανε εκτός από μη ηθικές, ήταν παρά-

νομες;
Η λάσπη γυρίζει σε όσους την εκτοξεύουν…
Αυτά για να μην φεύγουμε από την επικαιρότητα. Για τα υπόλοιπα έχουμε καιρό… («και-

ρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια»)».

Έως το τέλος Αυγούστου
Πρωινό ωράριο λειτουργίας στα 
ΚΕΠ Αλεξάνδρειας και Πλατέος 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 31769/19-07-2022 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-

κητικών Διαδικασιών, το ΚΕΠ (0936) Δ/Ε Αλεξάνδρειας και το ΚΕΠ (0764) Δ/Ε Πλατέος θα 
λειτουργούν από σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Τετάρτη, 31 Αυγούστου μόνο κατά 
την πρωινή βάρδια για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Νέο ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή
07:45 π.μ.  – 15:00 μ.μ.
Διαθέσιμη είναι και η ψηφιακή πλατφόρμα επισκέψεων (https://rantevou.kep.gov.gr/), 

προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπη-
ρετεί.

Νέα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων 
από ΑΝΗΜΑ και «Easy Education»

Τρία νέα προγράμματα κατάρτισης 60 εργαζομένων θα υ-
λοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ‘Easy Education2’ του 
Νίκου Μουρτζίλα, με αναθέτουσα αρχή την Αναπτυξιακή Ημαθίας 
– ΑΝΗΜΑ Α.Ε.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:
1. Εξωτερικός Πωλητής- 20 ωφελούμενοι
2. Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων- 20 ωφελούμενοι
3. Ειδικός στα Social Media Marketing – Χρήση Τεχνικών και 

Εργαλείων Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- 20 ωφε-
λούμενοι

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε μεταξύ των Προέδρου της ΑΝΗΜΑ Α.Ε., Θεόφιλου Τεληγιαννίδη και 
του αναδόχου, Νίκου Μουρτζίλα.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων. Η υλοποίηση των προγραμμά-
των θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Τάσος Μπαρτζώκας: Επίγνωση 
και διαρκής επαγρύπνηση για τη 

διαφύλαξη της δημοκρατίας!
Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε ο Τά-

σος Μπαρτζώκας, ενόψει της τιμητικής 
γιορτής για την 48η Επέτειο της Αποκα-
τάστασης της Δημοκρατίας, την οποία 
παρέθεσε η ΠτΔ, κ. Σακελλαροπούλου. 
Με αφορμή τον εορτασμό και τους ισχυ-
ρούς συμβολισμούς της Επετείου, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«48 χρόνια μετά, η δημοκρατία στην 
Ελλάδα έχει εδραιωθεί και το θεσμικό της 
«κέλυφος» παραμένει ανθεκτικό, παρά 
τους κλυδωνισμούς. Ωστόσο, η δημοκρα-
τία δεν είναι άτρωτη.

Η γιορτή για την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας έχει τους συμβολισμούς της 
επούλωσης του συλλογικού τραύματος 
από τη δικτατορία των συνταγματαρχών, 
από την εισβολή στην Κύπρο και τον διαρ-
κή αγώνα για την επίλυση του Κυπριακού 

ζητήματος, αλλά και τη διαρκή ελπίδα ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι το καταφύγιο μας και ο μόνος δρόμος για πρόο-
δο και ευημερία.

Γι’ αυτό και απαιτείται από όλους δημοκρατική επίγνωση, αλλά και επαγρύπνηση για τη διαφύλαξη της.»

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιω-

άννη και της Αικατερίνης, το γένος Μή-
τσιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Θεσσαλονίκη και η ΜΠΕΚΗΕΛΙΣΑΒΕΤ 
του Ιωάννη και της Γεωργίας-Λαμπρινής, 
το γένος Σαλκάμη, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-

τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣΜΑΡΙΟΣ του Νι-

κολάου και της Όλγας, το γένος Μιχαη-
λίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΛΥΔΙΑ του 
Νικολάου και της Άννας Μαρίας, το γένος 
Ανδρεάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας στο Πανό-
ραμα Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣ του Σταύ-

ρου και της Βέτας, το γένος Ορδουλίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΔΕΓΝΕΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Θωμά και 
της Μαρίας, το γένος Τσίντσφου, που 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροι-
ας.



ΣυνεργασίατηςΑ.Ε.Αλεξάνδρειας
μετουςΤηλέμαχους

Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με την ακαδημία ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε α-
νάμεσα στις δυο πλευρές δόθηκε έμφαση στο μέλλον καθώς στόχος 
είναι η εκπαίδευση νεαρών ποδοσφαιριστών ώστε να στελεχώσουν 
την ομάδα μας τα επόμενα χρόνια! Η ακαδημία Τηλέμαχοι Αλεξάν-
δρειας διαθέτει τμήματα Κ16, Κ14, Κ12, Κ10, Κ8, Κ6 με έδρα το προ-
πονητικό κέντρο της στο Νησέλι Ημαθίας. Η ακαδημία τα τελευταία 
χρόνια έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές όπως ο Γιώργος Κούτσιας, ο 
Γιώτης Κυνηγόπουλος, ο Γιάννης Πιπιλιάρης και αρκετούς ακόμη πο-
δοσφαιριστές. Εγγραφές και πληροφορίες, στα τηλέφωνα:

6976877026 Πούλιος Πέτρος
6972445897 Ιασονίδης Ηλίας.
Τέλος μετά της ολοκλήρωση της συνεργασίας η αρχή γίνεται 

με την προωθήσει τεσσάρων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών στην 
ομάδα της Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Χεράκης Ηλίας ( Μέσος 15 ετών), 
Ριζόπουλος Σάββας (Μέσος 16 ετών ), Νικολόπουλος Θωμάς ( Επι-
θετικός 17 ετών ), Γεωργακάκης Λάμπρος ( Αμυντικός 17 ετών )

Τους ευχόμαστε υγεία και μόνο επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας.
Με τιμή

το Δ.Σ ΤΗΣ Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η ΕΠΟ στη δεύ-
τερη συνε-
δρίαση της 

Εκτελεστικής την 
Παρασκευή επικύ-
ρωσε την ομόφωνη 
έγκριση από την 
Ε.Ε.Π της προκήρυ-
ξης του Κυπέλλου 
Ελλάδος για τις περι-
όδους 2022-2023 και 
2023-2024, με τις 
παρατηρήσεις που 
συζητήθηκαν και συμ-
φωνήθηκαν.
Οι ομάδες της SL2 θα ξε-

κινήσουν από την 3η φάση 
(21/9), ενώ οι 10 ομάδες της 
πρώτης κατηγορίας θα μπουν 
στην 5η φάση που θα είναι 
στις 18 έως 20 Οκτωβρίου και 
τον Δεκέμβριο θα αρχίζουν να 

παίζουν μέσω της 6ης φάσης 
στη διοργάνωση οι Ευρωπαίοι 
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης και 
Παναθηναϊκός. Να σημειωθεί 
ότι από την 6η φάση της διορ-
γάνωσης, όταν και θα αρχίσουν 
οι διπλοί αγώνες, για τις επόμε-
νες φάσεις, δεν θα «υπερισχύει 
το εκτός έδρας γκολ και στην 
περίπτωση που υπάρξουν δύο 
όμοια αποτελέσματα, στον δεύ-
τερο αγώνα ακολουθεί ημίω-
ρη παράταση και αν πάλι δεν 
αναδειχθεί νικητής, θα πραγ-
ματοποιηθεί η διαδικασία των 
πέναλτι», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η προκήρυξη.

Οι ημερομηνίες και οι φά-
σεις διεξαγωγής του κυπέλλου 
της περιόδου 2022-2023 έχουν 
ως εξής:

1η ΦΑΣΗ (31.08.2022) Κυ-
πελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ.

2η ΦΑΣΗ (11.09.2022) Κυ-
πελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ.

3η ΦΑΣΗ (21.09.2022) Κυ-

πελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ 
& ομάδες Super League 2.

4η ΦΑΣΗ (5.10.2022) Κυ-
πελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ 
& ομάδες Super League 2.

5 η  Φ Α Σ Η :  ( 1 8  – 
20.10.2022) Κυπελλούχες 
Ομάδες των Ε.Π.Σ, ομάδες 
Super League 2 & 10 ομάδες 
της Super League 1 (εκτός των 
Αρη-Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ-Πανα-
θηναϊκού)

6η ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική (15 
– 16.12.2022) 2η Αγωνιστική 
(10 – 12.01.2023) Κυπελλού-
χες Ομάδες των Ε.Π.Σ , ομά-
δες Super League2 & Super 
League και συμμετοχή των Α-
ρη-Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ-Πανα-
θηναϊκού

7η ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική (17 
– 19.01.2023) 2η Αγωνιστική 
(24 – 26.01.2023)

8η ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική 
(7 – 9.02.2023) 2η Αγωνιστική 
(28.02.2023 – 2.03.2023)
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Σε κυκλοφορία 
τέθηκαν τα εισιτή-
ρια διαρκείας της 

«Βασίλισσας του βορρά» 
για τη νέα αγωνιστική 
σεζόν 2022-2023, με τις 
τιμές να είναι προσιτές 
για τους φιλάθλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτη-

ρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
για την αγωνιστική περίοδο 2022-
2023. Είναι χρέος ΟΛΩΝ μας να 
ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ την προσπάθεια 
που κάνει η ομάδα της πόλης μας 
σε αυτή την κρίσιμη χρονιά, για να 

συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην Superleague 2.

Αναλυτικά οι τιμές:
ΘΥΡΕΣ 1 & 3 (σκεπαστή): 150€
ΘΥΡΑ 4 (απέναντι από επίση-

μα): 100€
ΜΑΘΗΤΙΚΑ (έως 17 ετών): ΔΩ-

ΡΕΑΝ

Ελάτε να αγκαλιάσουμε την ο-
μάδα μας, να δημιουργήσουμε ένα 
φίλαθλο πνεύμα στο γήπεδο και να 
συνεχίσουμε να γράφουμε ένδοξες 
σελίδες στην Ιστορία της Βασίλισ-
σας του Βορρά!

Διευκρινίσεις
Οι κάρτες διαρκείας ΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ τους εντός 

έδρας αγώνες πρωταθλήματος 
SUPER LEAGUE 2, αγώνες Κυ-
πέλλου Ελλάδος, play-off, μπαράζ, 
φιλικούς κλπ. για την σεζόν 2022-
2023.

Οι κάτοχοι διαρκείας VIP της 
περσινής περιόδου 2021-2022, θα 
μπορούν μέχρι την 31/7/22 να ανα-
νεώσουν τις θέσεις τους. Πληροφο-
ρίες στα γραφεία της ΠΑΕ (23310 
27432).

Σημεία πώλησης
Γραφεία ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, Δημοτι-

κό Στάδιο Βέροιας
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 

10:00 – 13:00 και 19:00 – 21:00
Για περισσότερες πληροφορίες: 

23310 27432

Σε προσιτές τιμές τα εισιτήρια
διαρκείας της «Βασίλισσας»

ΟιημερομηνίεςτουΚυπέλλουΕλλάδος
Καταργείται το «εκτός έδρας» γκολ!



Τα διαρκείας της Α.Ε. 
Αλεξάνδρειας για τη νέα σεζόν

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της Α.Ε. Αλεξάνδρειας 
για τη νέα αγωνιστική σεζόν 2022-2023.

Αναλυτικά η ενημέρωση αναφέρει:
Η Α.Ε Αλεξάνδρειας σας ενημερώνει ότι κυκλοφόρησαν τα ει-

σιτήρια διαρκείας της ομάδας μας με κόστος 20 ευρώ , τα οποία 
μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη του συμβουλίου.

Κλήρωση
στις27Ιουλίου2022
Για Handball Premier, A1 
Γυναικών και Α2 Ανδρών

Η Ομοσπονδία Χειροσφαι-
ρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει 
ότι η κλήρωση των πρωταθλη-
μάτων Handball Premier, A1 
Γυναικών και Α2 Ανδρών, πε-
ριόδου 2022-2023 θα πραγ-
ματοποιηθεί την ερχόμενη 
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και 
ώρα 14:00 στα γραφεία της 
ΟΧΕ. Στην κλήρωση θα ανα-
κοινωθούν οι κορυφαίοι της 
σεζόν σε άνδρες και γυναίκες, 
μετά από ψηφοφορία των 
προπονητών και των αρχηγών 
των συλλόγων. 

Η διαδικασία θα μεταδοθεί 
σε live streaming  από το ΟΧΕ 
ΤV στο YouTube.

Η Σοφία Υφαντί-
δου έκλεισε 
μια σπουδαία 

καριέρα κατακτώντας 
έναν ακόμα πανελλήνιο 
τίτλο στο έπταθλο, στη 
διάρκεια του πανελλη-
νίου πρωταθλήματος 
σύνθετων αγωνισμά-
των στην Πάτρα.

Μια από τις σπουδαιότερες 
πρωταθλήτριες που ανέδειξε ο 
ελληνικός στίβος τα τελευταία 20 
χρόνια, η Σοφία Υφαντίδου απο-
χαιρέτησε την ενεργό δράση με 
έναν ακόμα πανελλήνιο τίτλο στα 
σύνθετα αγωνίσματα.

Το πανελλήνιο πρωτάθλη-

μα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
(24/7) στο Παμπελοπονησσιακό 
Στάδιο στην Πάτρα και η Σοφία 
Υφαντίδου ήταν το κεντρικό πρό-
σωπο του διημέρου. Η 37χρονη 
αθλήτρια του ΟΚΑ Βικέλας Βέ-
ροιας αναδείχθηκε νικήτρια στο 
έπταθλο με 5.640 βαθμούς, για 
τη 16η συνολικά νίκη της σε πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα.

Και λίγο μετά, σε ανάρτησή 
της και σε φωτογραφία με τον 
μοναδικό τεχνικό στην πορείας 
της, τον Κυριάκπ Μηνά, η Υφα-
ντίδου έγραφε: «The END of the 
glory... Και έτσι για τον επίλογο... 
1η Πανελληνιονίκης για 9η φορά 
στην κατηγορία γυναικών... Τα 
υπόλοιπα... από αύριο...».

Ο Άρης Περιστέρης αναδεί-
χθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στο 

δέκαθλο με 7.375β., μπροστά 
από τον Άγγελο - Τζανή Ανδρέ-
ογλου (6.849β.) και τον Μιχάλη 
Κιάφα (6.604β.) Στο έπταθλο, 
την Υφαντίδου στο βάθρο των 
νικητριών ακολούθησαν οι Στέλλα 
Τζινακούλα (5.331β.) και Πασχα-
λίνα Παπαδοπούλου (5.925β.)

Αποτελέσματα Δεκάθλου
Άρης Περιστέρης (ΓΑΣ Παιανί-

ας) 7375 β.
Άγγελος – Τζανής Ανδρέογλου 

(ΣΚΑ Δράμας) 6.849 β.
Μιχάλης Κιάφας (ΑΣΣ Αλέξαν-

δρος Μακεδονίας) 6.604 β.
Θανάσης Παρασκευάς (Πυγ-

μή Ευόσμου) 6.434 β.
Αναστάσιος Νταλλάρης (ΠΑΣ 

Πρωταθλητών Κομ.) 6.142 β.
*Αντώνης Παπαγεωργίου (ΓΣ 

Τρικάλων) 5.038 β.
Ιωάννης -Γιωργος Ζαχαρίας 

(ΓΑΣ Χολαργού) 4.877 β.

Αποτελέσματα Επτάθλου
Σοφία Υφαντίδου (ΑΟ Βικέ-

λας) 5.640 β.
Στέλλα Τζικανούλα (ΑΟ Μυκό-

νου) 5.331 β.
Πασχαλίνα Παπαδοπούλου 

(ΓΣ Τρικάλων) 5.295 β.
Μαργαρίτα Τσουκαλά (ΓΣ Α-

πόλλων Πύργου) 4.902 β.
Ιωάννα Τσάβα (ΓΣ Ελευθέριος 

Βενιζέλος) 4.557 β.
Ευαγγελία Δεληγιάννη (ΣΟΑ 

Φωκιανός Καρδίτσας) 4.316 β.
Ευγενία Πέππά (ΠΑΣ Πρωτα-

θλητών Κομ.) 4.178 β.
Ελπίδα Θεοχαροπούλου (ΓΣ 

Αναγέννησης Πύργου) 3.971 β.
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Πολύ καλά πλα-
σαρίσματα από 
τις αθλήτριες της 

Κικής Χωματά, Μαρία 
Μήτσιου & Αριάδνη 
Μπλογκούρα, που αγω-
νίστηκαν στην πρώτη 
κατηγορία ( A’ level). 
Πέμπτη στο στεφάνι η 
Μαρία Μήτσιου , όγδοη 
στην κορδέλα και στο 
Σύνθετο Ατομικό.

Πέμπτη στο σχοινάκι και στο 
στεφάνι η Αριάδνη Μπλογκούρα, 
τέταρτη στη μπάλα με 0,10β. από 
το χάλκινο μετάλλιο, 8η στις κορί-
νες και 4η στο Σύνθετο Ατομικό.

Αγωνιζόμενη στο Β΄level η Γε-
ωργία Μιχαηλίδου, αθλήτρια της 
Βασιλικής Δίντση, κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στο Σύνθετο Α-
τομικό και στο στεφάνι, και το α-
σημένιο μετάλλιο στις κορίνες.

Την 4η θέση στο Σύνθετο Ατο-
μικό κατέλαβε η Παρθένα Ιωακει-
μίδου, την 5η στο στεφάνι, την 3η 
στη μπάλα (χάλκινο μετάλλιο) & 

την 4η στις κορίνες, αγωνιζόμενη 
κι αυτή στο Β΄level.

Αξιέπαινη σίγουρα η εμφάνισή 

της , αφού πρώτη χρονιά αγωνίζε-
ται ως αθλήτρια. 

Μ΄ αυτά τα πετυχημένα πλα-

σαρίσματα ο ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ κα-
τέκτησε την 4η θέση στο Σύνθετο 
Ομαδικό.

ΕπιτυχίεςτουΑΟΡΓΒέροιαςστονΠεριφερειακό
ΑγώναΡυθμικήςΓυμναστικήςΒ’Περιφέρειας

Τέλος καριέρας με μια ακόμα πανελλήνια νίκη
στο έπταθλο για την Σοφία Υφαντίδου



Δεν τα κατάφερε η Εθνική Νέ-
ων στον μικρό τελικό του EURO 
K20, χάνοντας 26-23 από την 
Ελβετία. Το αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα μετά από ένα 
καλό πρώτο ημίχρονο (12-10), εί-
χε ένα μεγάλο κενό στο δεύτερο 
ημίχρονο και βρέθηκε να χάνει 
με 8 γκολ, το οποίο και πλήρω-
σε, αφού η υπερπροσπάθεια του 
τελευταίου δεκαλέπτου δεν ήταν 
αρκετή για να επιστρέψει στην 
διεκδίκηση της νίκης και του χάλ-
κινου μεταλλίου.

Η Εθνική που αγωνίστηκε 
χωρίς τον πίβοτ Νίκο Δικαιούλια 
που αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν 
το παιχνίδι, ολοκλήρωσε την πα-
ρουσία της στη διοργάνωση της 
Βάρνας στην 4η θέση με 4 νίκες 
και 2 ήττες.MVP από ελληνικής 
πλευράς αναδείχθηκε ο Κώστας 
Κοτσιώνης με 7 γκολ. Η Εθνι-
κή ομάδα ξεκίνησε ιδανικά, α-
φού προηγήθηκε 3-0 (6’) με τον 
Κοτσιώνη, 4-1 (9’) με τον Αλε-
ξανδρίδη και 8-5 (15’) με τέρμα 
του Παπάζογλου. Στη συνέχεια 
υπήρξε ένα κακό διάστημα 7 λε-
πτών με τους Ελβετούς να «τρέ-
χουν» σερί 4-0 και να προηγού-
νται 9-8 (22’), ενώ η ελληνική ο-

μάδα φάνηκε να έχει… κολλήσει 
επιθετικά, σκοράροντας ένα γκολ 
στα 11 λεπτά. Με τις καλές επεμ-
βάσεις του Μπαμπατζανίδη και 
τέρματα των Αναστασίου, Στε-
φανίτση και Τζωρτζίνη -έπειτα α-
πό εντυπωσιακό συνδυασμό και 
πάσα Κοτσιώνη στην εκπνοή- η 
«γαλανόλευκη» γύρισε το ματς 
και με σερί 3-0 πήγε στα αποδυ-
τήρια με +3 (10-12). Στο ξεκίνημα 
του δευτέρου ημιχρόνου οι Ελβε-
τοί εκμεταλλεύτηκαν τη δίλεπτη 
στον Αλεξανδρίδη, αλλά και την 
επιθετική δυστοκία της Ελλάδας, 
μετατρέποντας το 10-12 (30’) 
σε 16-12 (40’) με σερί 6-0. Για 
την Εθνική μας τη λύση έδωσε 
ο Αλεξανδρίδης (16-13 στο 41’) 
μετά από 11 λεπτά χωρίς γκολ. 

Η συνέχεια ήταν ακόμα δυσκολό-
τερη με τους Ελβετούς να έχουν 
πλέον και την ψυχολογία με το 
μέρος τους και τον τερματοφύλα-
κα Μπάχμαν σε μεγάλη ημέρα, 
κατάφεραν να ξεφύγουν με +7 
(21-14) στο 47’ με συνολικό επι-
μέρους σκορ 11-2 και +8 (23-15) 
στο 49’ Η «γαλανόλευκη» έκανε 
την αντεπίθεση της μειώνοντας 
σε 23-20 (55’) με σερί 5-0 και 
25-23 στο 58’ με επιμέρους σκορ 
8-2!

Δυστυχώς όμως δεν κατάφε-
ρε να γυρίσει το παιχνίδι και οι 
Ελβετοί «κλείδωσαν» τη νίκη και 
το χρυσό μετάλλιο με τέρμα του 
Μπάμερτ στο 59:28 (26-23), λίγο 
πριν ο Στεφανίτσης στείλει τη μπά-
λα στο δοκάρι από τα 7 μέτρα.

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-4, 6-8, 
7-8, 9-9, 10-12 (ημχ.), 12-12, 16-
12, 19-14, 23-16, 23-20, 26-23

ΕΛΒΕΤΙΑ (Τόμπλερ): Μπάχ-
μαν, Άελεν, Γκομπόσο 1, Ρί-
ντερκενχτ 1, Λέοπολντ 5, Ο-
στερβάλντερ 2, Βαλντβόγκελ 2, 
Ράιχμουθ, Βίλεκε, Σάιντιγκερ, 
Σνάιντερ 1, Μπάμερτ 6, Κότς 1, 
Μιρντίτα 3, Χάινις, Σαχίν 4.

ΕΛΛΑΔΑ (Γεωργιάδης): Στε-
φανίτσης 2, Σίνα, Παγιάτης 3, 
Παπαγιάννης, Τζωρτζίνης 2, Πα-
πάζογλου 4, Δικαιούλιας 5, Μπα-
μπατζανίδης, Αλεξανδρίδης 4, 
Κυριακίδης, Αναστασίου 1, Πα-
ναγιώτου, Κοτσιώνης 7, Γερου-
λάνος, Μπατής, Ασλής

Διαιτητές: Ράους- Λίνστερ 
(Λουξεμβούργο).

Δίλεπτα: 4-8, Πέναλτι: 5/5-0/2

ΤΕΛΙΚΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
1.  Ισραήλ
2.  Ρουμανία
3.  Ελβετία
4.  ΕΛΛΑΔΑ
5.  Β.Μακεδονία
6.  Ουκρανία
7.  Λουξεμβούργο
8.  Μεγ.Βρετανία
9.  Λιθουανία
10. Κόσσοβο
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

25-07-2022 μέχρι 

31-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Διαβάστε για τις 
μεταγραφές και 
τις αποχωρήσεις 

που έχουν γίνει μέχρι 
αυτήν την περίοδο στην 
SL2. Οι ομάδες της SL2 
έχουν ξεκινήσει τον 
σχεδιασμό της νέας 
αγωνιστικής χρονιάς 
και οι περισσότερες, 
έχουν αρχίσει την προ-
ετοιμασία τους. Βέβαια, 
όλες δεν βρίσκονται 
στον ίδιο παρανομαστή, 
αφού υπάρχουν και 
ιδιαιτερότητες. Αλλά 
ας πάρουμε μια πρώτη 
γεύση σχετικά με την 
μεταγραφολογία.

Διαβάστε την λίστα των μετα-
γραφών του Liganews.gr, στην 
οποία αναγράφονται όλοι οι παί-
κτες, οι οποίοι ανακοινώθηκαν ε-
πίσημα είτε ότι συνεχίζουν στην 
εκάστοτε ομάδα, είτε ότι θα βρί-
σκονται σε νέα ομάδα. Σημείω-
ση: Δεν συμπεριλαμβάνονται ό-
σοι αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν 
υπήρχε σχετική ανακοίνωση. Δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι β’ ομάδες.

Βορράς
Ηρακλής
Ήρθαν: Βίτλης, Δόρης, Κου-

ντουριώτης, Βελλίδης, Πέλκας, 
Χειρίτραντας

Αποχώρησαν:  Χατζηπιρπιρι-
δης, Πήλιος, Ναπολιτάνο, Μπα-
στακός, Κάκκο, Καρτσαμπά, Πα-
παδόπουλος, Βιτίνιο, Ιακωβίδης, 
Μανωλάκης, Γρηγοριάδης, Τουρ-
σίδης, Μασούρας, Ελευθεριάδης, 
Φακής

Ξάνθη
Ήρθαν: Τενεκές, Τσιτσεκίδης
Αποχώρησαν: Τσέλιος, Γκιν-

σάρι, Τζανακάκης, Ίτσο, Δεληγι-
αννίδης, Δόρης, Ιμπραίμι, Παπά-
ζογλου, Αλί Μπαμπά (επιστροφή 
από δανεισμό), Γκάβριτς, Μον-
ρόουζ

Βέροια
Ήρθαν: Παπατζίκος, Περτσιού-

νης, Βασιλτσής, Βάντσης
Αποχώρησαν:  Κούατενγκ (ε-

πιστροφή από δανεισμό), Αλί (ε-
πιστροφή από δανεισμό), Πασάς, 
Μούργος, Γιακουμάκης, Πεταυ-
ράκης, Οικονόμου, Βελλίδης, Μυ-
στακίδης

Πανσερραικός

Ήρθαν: Μούργος, Πεταυρά-
κης, Οικονόμου, Νάτσος, Δεληγι-
αννίδης, Γιαννίκογλου, Σιόντης, 
Παπάζογλου, Μυστακίδης, Τσα-
γκαλίδης

Αποχώρησαν: Μαρκιόνι, Ντιάζ, 
Ντανιελιάν, Κασμερίδης, Κεφα-
λάς, Πίντο

ΑγροτικόςΑστέρας
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: Στρατηλάτης

ΑπόλλωνΠόντου
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: Μεζού, Ξιφιλινός

ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Ήρθαν: Αναγνόπουλος
Αποχώρησαν: Μπιανκόνι, 

Μπραμπίγια, Πολίτης, Βιδάλ, Κα-
ρίκι, Κουτσιανικούλης, Μπαντι-
μπαγκά, Καρανίκας

ΑΕΛ
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: Κολομπίνο, Νι-

κολιάς, Μπέρτος, Ομάρ

ΝίκηΒόλου
Ήρθαν: Μπρούνο, Μπάλας, 

Κυρίσης, Αλτιντζής
Αποχώρησαν: Αποστολίδης 

(σταμάτησε από την ενεργό δρά-
ση), Μιράντα (επιστροφή από δα-
νεισμό), Αθανασίου (επιστροφή 
από δανεισμό), Τσιμπούκας

ΑπόλλωνΛάρισας
Ήρθαν: Κλιγγόπουλος, Χαλα-

τζής, Γκάρας, Φουρκιώτης
Αποχώρησαν: Αστράς, Μά-

ντζαρης, Πετράκης, Λεμάνγκρ, 
Χασαινί, Καραμόκο (επιστροφή 
από δανεισμό)

Μακεδονικός
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: -

Θεσπρωτός
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: Κίναλης, Ντα 

Αλέσσιο, Ραμίρεζ, Γεωργούσης, 
Ψωμιάδης, Πατσέκο

ΑλμωπόςΑριδαίας
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: Ρόβας, Τριαντα-

φυλλάκης, Μπακουτσής, Σερίφ

Νότος
Καλαμάτα
Ήρθαν: Πασάς, Ρόβας, Βασι-

λόγιαννης, Αρναρέλλης, Πολίτης, 
Τριανταφυλλάκης, Μπέριος, Μπε-
νίτεζ, Μέντες, Λούκαστσικ, Γκό-
τσης, Νάνι, Ασαμόα

Αποχώρησαν: Παυλίδης, Μαρ-
κόφσκι, Γρίβας (επιστροφή από 
δανεισμό), Τσαγκαλίδης (επιστρο-
φή από δανεισμό)

ΑπόλλωνΣμύρνης

Ήρθαν: Κοροβέσης, Τσαμού-
ρης, Κίναλης

Αποχώρησαν: Μπρούνο Άλβες 
(σταμάτησε από την ενεργό δρά-
ση), Ιωαννίδης, Σλίβκα, Παμλί-
δης, Ντεντάκης, Τουτουαρίμα, 
Τσιλούλης, Ρόγκνε, Βιτλής, Ντά-
ουντα, Μπακόγκου, Φερνάντες, 
Βέρχουλστ, Γιακιμόφσκι, Εμπακό-
γκου, Ραΐλι, Σαχλί, 

Παναχαική
Ήρθαν: Θεοδωράκης, Τοπάλ, 

Σίλβα, Τσιάρας, Ζυγκερίδης, Κου-
λούρης, Τριμμάττης, Καράκλαιτς, 
Κάτσης, Πολίτης

Αποχώρησαν: Κυβελίδης (στα-
μάτησε από την ενεργό δράση), 
Τεγούσης

Προοδευτική
Ήρθαν: Παυλίδης, Αστράς, 

Σίνγκ, Μαρκοπουλιώτης, Ευθυμί-
ου, Παντελίδης, Πίσσας

Αποχώρησαν: Βοσνακίδης, 
Μακρυγιάννης, 

Αιγάλεω
Ήρθαν: Σελεβέντας, Βαλιού-

της, Μονεμβασίτης
Αποχώρησαν: Αρναρέλλης, 

Παναγιώτου, Καλύβας, Τριμμά-
της, Καββαδίας

Καλλιθέα
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: Μαρουκάκης 

(σταμάτησε από την ενεργό δρά-
ση), Χασανμπέγκοβιτς

Εργοτέλης
Ήρθαν: Κουατένγκ (επιστροφή 

από δανεισμό)
Αποχώρησαν: Κόνρααντ, Σερ-

βιλάκης, Ποζατζίδης, Μπουρσέ-
λης, Πέιος, Σαρρής, Βουτσάς, 
Μίκο, Κοκκίνης, Τσέλιος, Κωστα-
νάσιος, Ελ Ραγιαλί, Φαράνγκ, Ελ 
Γκάμπρι, Ιμπραχίμ, Παγιά, Κω-
στανάσιος

ΔιαγόραςΡόδου
Ήρθαν: -

Αποχώρησαν: Σίνγκ, Τοπάλ, 
Τάτσης, Μπαστιανός, Ζούνης, 
Γιώργου

Ηρόδοτος
Ήρθαν: Σαρρής, Λάμπρου, 

Φράγκος, Μπακόπ, Φέκκας, Πε-
τσιτής, Ψωμιάδης, Τζούνιορ, Μα-
κρής, Γκαντάρ, Καλαμιώτης

Αποχώρησαν: Γκόμρζ, Αρκιλέ-
σι, Αρναούτογλου

Κηφισιά
Ήρθαν: Ταλάλ, Νικοκυράκης, 

Ποτζατζίδης, Σέις, Πέιος, Πανα-
γιώτου, Μπαρμπόσα, Αγριμάκης

Αποχώρησαν:  Γκότοβος , 
Τζελή, Αντωνόπουλος, Ρεντζής, 
Μουστάκης, Μιχαλής, Μκρτσιάν, 
Μαναρί, Οικονομίδης, Φερέιρα, 
Αρτυματάς, Σμπώκος

Επισκοπή
Ήρθαν: Σαμουρκασόβι, Λάμ-

γκε, Ντάμφουρ, Τάτσης, Εμπουέ-
λε, Πετράκης, Κεφαλάς, Γουατα-
ρά, Σιερακόφσκι, Λάμτσε,

Αποχώρησαν: Τσάβος, Νούκα, 
Μπαρμπόσα, Νοικοκυράκης (επι-
στροφή από δανεισμό), Σκόνδρας 
(επιστροφή από δανεισμό), Σου-
μπασάκης, Πολυχρόνης, Aνδρι-
κόπουλος, Εμπόι, Καραγιάννης, 
Ντιόγκο, Πέτρου, Γκονζάλβες, 
Σκόνδρας, Τασιούλης, Κουκού-
λης, Κουαταρά 

Χανιά
Ήρθαν: -
Αποχώρησαν: Μπαίροβιτς, 

Βασιλόγιαννης, Τσαμούρης, Βασι-
λακάκης, Παράνο (επιστροφή από 
δανεισμό)

ΟΦΙεράπετρας
Ήρθαν: Καρίκι
Αποχώρησαν: Μεσσιδόρο, Με-

κούλ, Μπενίτεθ, Κατάλντι, Κασω-
τάκης, Μανουσάκης, Αντερέγκεν, 
Καρδάρης, Κόλν 

*Η λίστα αναφέρεται για τις 
ανακοινώσεις μέχρι τις 23/7

Το μεταγραφικό παζάρι της SL2 μέχρι τώρα

Τρίτη 26-07-2022

16:00-21:00ΜΑΤΑ-
ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-

ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-

στά από πιάτσα ταξί) 

23310-63102

16:00-21:00 ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 

23310-22968

19:00-21:00 ΧΑ-
ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

Φαρμακεία

ΑΠΟ18/7ΕΩΣ19/8ΤΟΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΝΑΙΣΥΝΕΧΕΣ08:00-16:00

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4η Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ Κ20
ΜΕΗΤΤΑΑΠΟΤΗΝΕΛΒΕΤΙΑ26-23
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 24 Ι-

ουλίου 2022 στις 6.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Ριζωμάτων η Ελένη Ιω-
αν.  Παπαδοπούλου σε ηλικία 
85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 26 Ιου-

λίου 2022 στις 10.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κομνηνίου 
ο Ιγνάτιος Ζαχ. Μουρατίδης σε 
ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 26 Ιου-

λίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Δημήτριος Αλεξ. 
Ιγνατίδης σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Ι-

ουλίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η  Γεωρ-
γούλα Πάγιου σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Ιου-

λίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φυτειάς ο 
Αντώνιος Ευαγ. Δάμτσιος σε ηλι-
κία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Ιου-

λίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Καλλιρόη Αγγ.  
Τρανίδου σε ηλικία 95 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 24 Ιου-

λίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Αναστασία Σιμο-
πούλου σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό την αι-
γίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσει 
για ακόμη μία χρονιά παρέχοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε  
μαθητές/τριες Β΄& Γ΄ Λυκείου. 

 Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε 
μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων  
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρό-
σθετης διδακτικής στήριξης.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συν-
δρομή Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την 
προσφορά τους δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία 
και αλληλεγγύη, η δε προσφορά είναι πολύτιμη και καθοριστική για 
τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας.

 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέ-
ροιας προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
για το σχολικό έτος 2022-2023 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 
2331350538 του Δήμου Βέροιας (κ. Γραμματικοπούλου, Γραφείο 4, 
Δημαρχείο).

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και τιμή ευχαριστούμε του Εθελοντές 
Καθηγητές της περσινής χρονιάς οι οποίοι με την ουσιαστική προ-
σφορά ήταν κοντά σ’ αυτή την δραστηριότητα και τους καλούμε εφό-
σον επιθυμούν να συνεχίσουν την προσφορά και συνεργασία τους 
με το Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την 
στήριξή σας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Δευτέραν 1 Αυγούστου 2022 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναό Οσίου 

ΑΝτωνίου του Βεροιέως.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-7-2022
-7.00 μ.μ. υποδοχή Τιμίου Σταυρού. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερι-

νός – Λιτανεία
-11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
ΔΕΥΤΕΡΑ 1-8-2022
-7.00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερ. Θεία Λειτουργία. Πρόοδος Τιμίου 

Σταυρού – Αγιασμός
-7.μ.μ. Εσπερινός – Παράκλησις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

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

ας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Τις Οικ. κ.Θωμά και Οικ κ.Αικατερίνης Ακριβοπούλου , για την 

δωρεά του ποσού των 200 Ε, εις μνήμη της μητέρας τους Κωνσταντί-
ας Ακριβοπούλου , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό 
της.

-Τον κ.Ιορδάνη Χατζόγλου του Κυριάκου, για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Πασχαλίνα Τενεκετζίδου , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Τενεκετζί-
δη.

-Το Μανάβικο ``Με την Οκά και την Σέσουλα`` και την κ.Βύζα Καλ-
λιόπη , για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών και φρούτων

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

σφορά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά 20 Kgr δαμάσκηνα 

για τις ανάγκες του Γηροκομείου  Βέροιας.
-Οι Παραγωγοί του Διαβατού  για την ευγενική προσφορά 70 Kgr  

Δαμάσκηνα ,για τις ανάγκες του  Γηροκομείου  Βέροιας

-Την Οικ.Πανταζή Ιωάννη για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος εις μνήμη Πανταζή Κυράτσω -Τζούλια με την συμπλή-
ρωση 40 ημερών από το  θάνατό  της. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέρι-

μνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά  : 
Τον υπουργό οικονομικών – τον Βουλευτή ΝΔ Ημαθίας κ. Απόστολο 

Βεσυρόπουλο για την ιδιαίτερη μέριμνα του και την άμεση βοήθεια σε 
θέματα που αφορούν τον αθλητισμό των ΑμΕΑ και την προπόνηση τους 
σε ολυμπιακά αθλήματα.

Γνωρίζουμε την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν τις δράσεις 
των ΑμΕΑ όπως γνωρίζουμε και την θετική στάση και αντιμετώπιση του 
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με εκτίμηση. 
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
αδελφού και θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚ.
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» δίπλα στη ΔΕΗ

Το πρόγραμμα των ονομαστηρίων
του Μητροπολίτη Παντελεήμονα

 Τήν 27η Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰα-
ματικοῦ, ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Ποι-
μενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων. 

 Τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου στίς 7:00 μ.μ. 
θά τελεστεῖ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ (Ἱερά Μονή Παναγίας 
Δοβρᾶ Βεροίας) ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερα-
τικός Ἑσπερινός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος. 

 Τήν Τετάρτη 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
θα ἱερουργήσει στόν παλαιό Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυ-

φαίων Ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου Βεροίας καί θά τελέσει χειροτονία 
διακόνου. 

 Ὁ Σεβασμιώτατος θά δεχθεῖ εὐχές μόνο στό τέλος τῶν ἀνωτέρω 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δια-

μερίσματα 80 τ.μ. και 85 

τ.μ. στο Κάτω Μακροχώρι 

και τα δύο μαζί 45.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6987 239560 & 

6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο, ρεύ-

μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 

22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983 

277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 

με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προνο-

μιούχο καινούργιο οροφο-

διαμέρισμα 10ετίας σε ιδι-

όκτητη οικοδομή, 100 τ.μ., 

2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλοκουζίνα, ατομική θέρ-

μανση, A/C, ελάχιστα κοι-

νόχρηστα, μεγάλα μπαλ-

κόνια, θέα κάμπο. Περιο-

χή Καλλιθέα, 450 ευρώ. 

Τηλ.: 6992 760556 & 6974 

142507.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-

μέρισμα πλήρως ανακαι-

νισμένο, στην Τριανδρία 

Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, 

σαλόνι ,  χωλ, κουζίνα, 

W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά στα 

Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα, 1ος όροφος, Α-

νοίξεως 52. Πληρ. τηλ.: 

6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-

μέρισμα στη Σκύδρα 90 

τ.μ., 1ος όροφος, ανακαι-

νισμένο, χωρίς θέρμανση, 

χωρίς κοινόχρηστα, 250 

ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περ ιοχή 

Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζεται 

χωράφι 10 στρέμματα, 

χέρσο, αρδευτικό, πάνω 

στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 

6945 152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονο-
κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά 
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυ-
στήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107383  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται 
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες 
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα: 
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-
ζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και 
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαι-
νισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρ-
τητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και 
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με 
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με 
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μό-
νο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ  880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με 
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ 
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο 
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο 
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγά-
λη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο 
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθ-
μιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε 
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο 
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 160 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα 
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοί-
κιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ  ́αποκλειστικότητα ένα ανε-
ξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 

τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, 
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω 
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα  3.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική 
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμι-
ση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
διαθέτει εξωτερική σκάλα  , σε τιμή προσφο-
ράς:  57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο 
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ 
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. 
περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού 
δρόμου και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγο-
ράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120 
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια 
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο 
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι, 
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και η-
λιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα 
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια 
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζί-
να και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ. 
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο 
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν 
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί 
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό 
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πο-
λύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων 
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο 
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθή-
κη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση 
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με 
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανο-
δομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται 
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος 
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον 
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μερά-
κι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι 
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υ-
περπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη 
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με 
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις δεκτές.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκα-
τοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή 
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ 
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής 
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλου-
στοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ 
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ., 

κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  , 1 ος 
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ 
βάθρων και  πολυτελώς , άψογα συντηρημέ-
νο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, α-
τομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσο-
ψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι 
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα 
Τριφασικό  , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια, 
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς 
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή 
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€ 
.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συ-
νολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθε-
σία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115505 -  ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω 
από το χωριό ,  άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα  
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά   συνολικής επι-
φάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική

Κωδ: 106268  ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμά-
χιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000 
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο ,  ποτιστικό 
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι 
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα ,  μόνο 18.000€. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολι-
κό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 
πολύ καλή μόνο , 50.000€.

Κωδ.12784  Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο 
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη 
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%  
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο 
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλα-
τεία   κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται 
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

12883  Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην 
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960  
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμη-
ση  , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του 
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από 
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ.  τιμή 
μόνο 150.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαι-
ρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1974 και  έχει κουφώματα 
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα  ,  σπά-
νια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή  , 
μόνο 81.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να 
καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που 
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη 
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία 
διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-

τω Βέρμιο), στην πλατεία του 

χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

ντίδα ηλικιωμένης για πρωι-

νή εργασία. Τηλ. επικ.: 6932 

317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικια-

ζόμενα δωμάτια στον Μαρμαρά 

Χαλκιδικής. Παρέχεται: διατρο-

φή, διαμονή, πλήρης ασφάλι-

ση και ικανοποιητικός μισθός. 

Πληρ. τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ει-

δική άδεια από επιχείρηση στη 

Βέροια γία πλήρη απασχόλη-

ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & 

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων α-

πό επιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

βοηθός συνεργείου από επι-

χείρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 2331071553 & 

2331062900 Ώρες επικοινωνί-

ας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 

και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 

6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 

6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με πεί-

ρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ 

σε μαθητές των ΓΕΛ, καθώς και 

μαθήματα ΑΟΘ και ΑΟΔΕ σε 

μαθητές των ΕΠΑΛ. Μετάβαση 

κατ’ οίκον σε χωριά. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 

τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι, 
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη 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,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E  
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδα-
πέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευ-
ρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα  110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2Δ,Σ,Κ,1ΜΠΑΝΙΟ,1WC, ατομική θερμ. πετρελαί-
ου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι  τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου  ορόφου ,1δωμάτ ιο ,σαλοκουζ ί να , 
aircondition,300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 350 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευ-
ρώ. 

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.500ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με  πατάρι 1900ευρώ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα και πά-
νω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-
κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

e-mail: linapo@tastyfruit.gr
Για περισσότερες πληροφορί-

ες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 
23310-72700(10:00-15:00)

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη 
μόλις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσοψη, 
θερμομονωμένο, με αντλία 
θερμότητας, 3ος όροφος, 
κοντά σε αγορά, στάσεις, 
Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υ-
πάλληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

Το ΚΔΑΠΑμεΑΜ.Α.μ.Α. αναζητά οδηγό 18θέσιου λεωφο-
ρείου (3ωρη απασχόληση), για τη μετακίνηση των ωφελούμε-
νων, με τα εξής προσόντα:

1)Δίπλωμα κατηγορίας Δ 
2)Εμβολιασμένος
3)Η εμπειρία σε σχολικό λεωφορείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Το ωράριο εργασίας θα είναι απογευματινό.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 

στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiamama@
gmail.com, καθώς και στα τηλέφωνα: 6981699354/
2331304180

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
(PANINIBAKERY) ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΖΩΡΙ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

•ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
•ΓΝΩΣΗ ΚΑΦΕ (BARISTA)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: dimitris_voulgaris@yahoo.gr
ΤΗΛ ΕΠΙΚ: 2331044302

Η ΔάιοςΠλαστικάΑΒΕΕ, εταιρεία με περισσότερα από 40 
χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξει-
δικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητι-
κών γεωργικών καλλιεργειών, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Ηλεκτρολόγο – συντηρητή και
1 Αυτοματιστή
Απαραίτητη η βιομηχανική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-

ση, θέα ,τέντες  260 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-

μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.



Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοι-
νού κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών, η Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Ημαθίας αποφάσισε τα παρακάτω κυκλοφοριακά μέτρα: Από χθες Δευτέρα 
25-07-2022 και για 116 ημέρες: Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός 
είδους οχημάτων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στις κάτωθι οδούς:

1. Ανώνυμη Αγροτική Οδός, σε απόσταση 230 μέτρων από την συμβολή της 
με την Επαρχιακή Οδό Βέροιας Κυδονοχωρίου. 2. Δαβάκη, στη συμβολή της με 
την οδό Ανοίξεως. 3. Παστέρ, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου 
έως τη συμβολή της με την οδό Εληάς. 4. Μ. Αλεξάνδρου: από τη συμβολή της 
με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά, στα τμήμα-
τα της οδού με πλάτος 3,25 μέτρα και από τη συμβολή της με την οδό Παύλου 
Μελά έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 5. Π. Μελά, από τη συμβολή 
της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 6. Αγ. 
Παταπίου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με 
την οδό Καπ. Άγρα. 7. Καπ. Άγρα από Ο.Τ. 211 έως Ο.Τ. 218, στο κάθετο τμή-
μα (αδιεξόδου) της οδού Εδέσσης. 8. Κρήτης, από τη συμβολή της με την οδό 
Μπιζανίου έως το Ο.Τ. 203-204. 9. Μαλακούση, από τη συμβολή της με την οδό 
Ήρας έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, στα τμήματα της οδού που θα 
πραγματοποιηθεί κάθετη τομή του οδοστρώματος.10. Ήρας, από τη συμβολή της 
με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Εμ. Ζάχου, στα τμήματα 
της οδού που θα πραγματοποιηθεί κάθετη τομή του οδοστρώματος.

Β. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε 
φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με τη βοήθεια 
σηματωρών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στις κάτωθι οδούς: 1. 
Επαρχιακή Οδός Βέροιας - Κυδονοχωρίου, από τη συμβολή της με ανώνυμη α-
γροτική οδό έως τη συμβολή με την Νέα Περιφερειακή Οδό Βέροιας Νάουσας. 2. 
Κουντουριώτου, από τη συμβολή της με την Νέα Περιφερειακή Οδό Βέροιας Νά-
ουσας έως και την συμβολή της με την Λ. Ανοίξεως. 3. Ανοίξεως, από την συμβο-
λή της με την οδό Κουντουριώτου έως και την συμβολή της με την οδό 28ης Ο-
κτωβρίου, στα τμήματα της οδού με πλάτος μικρότερο από 7,80 μέτρα καθώς και 
στο τμήμα της οδού που θα πραγματοποιηθεί κάθετη τομή του οδοστρώματος. 4. 
28ης Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της 
με την οδό Δαβάκη. 5. Παστέρ, στη συμβολή της με την οδό Εληάς. 6. Μαλακού-

ση, από τη συμβολή της με την οδό μεταξύ Ήρας έως τη συμβολή της με την οδό 
Τρεμπεσίνας, στα τμήματα της οδού που θα πραγματοποιηθεί κάθετη τομή του 
οδοστρώματος. 7. Τρεμπεσίνας, από τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως 
τη συμβολή της με την οδό Πίνδου, στα τμήματα της οδού που θα πραγματοποι-
ηθεί κάθετη τομή του οδοστρώματος. 8. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την 
οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με Ο.Τ. 166Α.

Γ. Την στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχη-
μάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με 
τις εγκεκριμένες μελέτες, στις κάτωθι οδούς: 1. Ανοίξεως, από την συμβολή 
της με την οδό Κουντουριώτου έως και την συμβολή της με την οδό 28ης Οκτω-
βρίου, στα τμήματα της οδού με πλάτος μεγαλύτερο από 7,80 μέτρα. 2. 28ης 
Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την οδό Δαβάκη έως τη συμβολή της με την 
οδό Παστέρ. 3. Δαβάκη, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως 
τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 4. Παστέρ: i) από τη συμβολή της με την 
οδό Εληάς έως τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης. 2) από τη συμβολή της με 
την οδό Εδέσσης έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 5. Εδέσσης, από τη 
συμβολή της με την οδό Παστέρ έως τη συμβολή της με την οδό Ήρας. 6. Εμ. 
Ζάχου, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με 
την οδό Κονίτσης. 7. Κωτουνίου, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως, έως 
τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου. 8. Καρακωστή, από τη συμβολή της 
με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.9. Μ. Αλεξάν-
δρου, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό 
Παύλου Μελά, στα τμήματα της οδού με πλάτος 5,50 μέτρα και 7,50 μέτρα.10. 
Π. Μελά, στα τμήματα της οδού με πλάτος από 6,00 έως 8,00 μέτρα.11. Καπ. 
Άγρα, από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Παταπίου έως τη συμβολή της με την 
οδό Βενιζέλου.12. Μαλακούση: i)   από τη συμβολή της με την οδό Ήρας έως 
τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, στα τμήματα της 
οδού που θα πραγματοποιηθεί παράλληλη τομή του 
οδοστρώματος. ii)    από τη συμβολή της με την οδό 
μεταξύ Ήρας έως τη συμβολή της με την οδό Τρεμπε-
σίνας, στα τμήματα της οδού που θα πραγματοποιηθεί 
παράλληλη τομή του  οδοστρώματος. 13. Αντωνιάδη, 
από τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης έως τη συμβο-
λή της με την οδό Ανοίξεως, συμπεριλαμβανομένης και 

της παρόδου Αντωνιάδη. 14. Ήρας, από τη συμ-
βολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή 
της με την οδό Εμ. Ζάχου, στα τμήματα της οδού 
που θα πραγματοποιηθεί παράλληλη τομή του ο-
δοστρώματος. 15. Τρεμπεσίνας, από τη συμβολή 
της με την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με 
την οδό Πίνδου, στα τμήματα της οδού που θα 
πραγματοποιηθεί παράλληλη τομή του οδοστρώ-
ματος. 16. Κονίτσης, από τη συμβολή της με την 
οδό Τρεμπεσίνας, έως τη συμβολή της με την οδό 
Βενιζέλου. 17. Πίνδου, από τη συμβολή της με 
την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με την οδό 
Τρεμπεσίνας (Ο.Τ. 207-208).18. Μπιζανίου, από 
τη συμβολή της με την οδό Εμ. Ζάχου, έως τη 
συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.

Δ. Για τις εργασίες κατασκευής φρεατίων 
διέλευσης επί του οδοστρώματος, την στένωση 
λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των 
οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύ-
μα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
μελέτες, διάρκειας 24 ωρών, με πινακίδες και 
αναλάμποντες φανούς: i)  στη συμβολή των οδών 
Εμ. Ζάχου και Καρακωστή με γεωγραφικό πλάτος 
40ο31’29.40’’ και γεωγραφικό μήκος 22ο12’23.75.

ii) στη συμβολή των οδών Εμ. Ζάχου και Μ. 
Αλεξάνδρου με γεωγραφικό πλάτος 40ο31’32.47’’ 
και γεωγραφικό μήκος 22ο12’22.13.

iii) στη συμβολή των οδών Κονίτσης και Τρε-
μπεσίνας με γεωγραφικό πλάτος 40ο31’38.49’ ‘και 
γεωγραφικό μήκος 22ο12’ 15.86.

iv) στην οδό Μερκ. Καρακωστή με γεωγραφι-
κό πλάτος 40ο31’29.86’’ και γεωγραφικό μήκος 
22ο12’25.19.

v) στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και 
Σάμου με γεωγραφικό πλάτος 40ο31’19.16’’ και 
γεωγραφικό μήκος 22°12’35.74.

vi) στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δαβάκη με γεωγραφικό πλά-
τος 40ο31’21.40’’ και γεωγραφικό μήκος 22ο12’23.12.

vii)   στη συμβολή των οδών Κωτουνίου και Παστέρ με γεωγραφικό πλάτος 
40ο31’27.07’’ και γεωγραφικό μήκος 22ο12’24.85.

viii) στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ανοίξεως με γεωγραφικό πλά-
τος 40ο31’17.95’’ και γεωγραφικό μήκος 22ο12’24.74.

ix) στη συμβολή των οδών Ήρας και Μαλακούση με γεωγραφικό πλάτος 
40ο31’35.82’’ και γεωγραφικό μήκος 22ο12’15.10.

χ) στη συμβολή των οδών Εμ. Ζάχου και Μπιζανίου με γεωγραφικό πλάτος 
40ο31’36.26’’ και γεωγραφικό μήκος 22ο12’20.23.

xi) στη συμβολή των οδών Εμ. Ζάχου και Αντωνιάδη με γεωγραφικό πλάτος 
40ο31’33.96’’ και γεωγραφικό μήκος 22ο12’21.49.

Ε. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός 
είδους οχημάτων, στις ανωτέρω οδούς, στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών κα-
θώς και στην απέναντι πλευρά των ανωτέρω οδών σε περίπτωση στενότητας του 
οδοστρώματος, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

 Οι εν θέματι εργασίες θα πραγματοποιούνται από την 07:30 έ́ως την 15:30 ,́ 
έκαστη ημέρα και ο ρυθμός των εργασιών αναμένεται να είναι 70 μέτρα ανά ημέρα 
περίπου. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα, κατά μήκος κάθε 
θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 70 μέτρων 
(εκτός των περιορισμών που δημιουργεί το μήκος του εκάστοτε οικοδομικού τετρα-
γώνου ή η εκάστοτε ρύθμιση κυκλοφορίας) στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του οδο-
στρώματος, καταλαμβάνοντας πλάτος 2,30 μέτρα.  Στις περιπτώσεις αποκλεισμού 
της κυκλοφορίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα  πραγματοποιείται από παρα-
κείμενες οδούς, όπου απαιτείται. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

P Πέφτει η θερμοκρασία κά-
να δυο βαθμούς και πανηγυρί-
ζουμε λες και μπήκε γκολ…

P Όταν πέφτει στο νότιο η-
μισφαίριο, θεωρείται εκτός έ-
δρας γκολ. Και έχει καταργηθεί.

P Τελικά μόνον ο ΠΑΟΚ δεν 
βάζει γκολ φέτος.

P Και θα είναι ακόμη πιο 
δύσκολος ο χειμώνας χωρίς 
ΠΑΟΚ στα μαγαζιά της Βόρει-
ας Ελλάδας.

P Όπου όσο πιο μακριά ο 
δικέφαλος, τόσο πιο καλά.

P Ωστόσο, φαίνεται πως ο ΠΑΟΚ φεύγει… ο 
Τοτός έρχεται.

P Πάντως στο θέμα των φωτιών έχουμε αποτύ-
χει και φέτος με απόλυτη επιτυχία.

P Ξέρετε γιατί παντρεύονται οι γυναίκες; Για 
να μην μείνει κανένας μας ατιμώρητος.

P Το έχει τερματίσει με την κλιμακτήριό της η 
αγάπη. Τώρα ψάχνει να βρει πώς είναι το «σκάστε» 
στα τζιτζικίστικα.

P Κλιμακτήριος. Η βασανιστική περίοδος της 
γυναίκας όπου τραβάει όλα τα βάσανα ο άντρας 
της.

P Τώρα η αγάπη είναι στη φάση τού αν έχουν 

καλύτερη απόδοση μαζί Ζάναξ με Λεξο-
τανίλ.

P Τις προάλλες με ρώτησε: «Ποια 
είναι αυτή η Λέφσκι που φώναζες στον 
ύπνο σου;»

P Και:
H γυναίκα πιάνει τον σύζυγο με άλλη 

στο κρεβάτι.
-Ανήθικε! Πώς μπορείς να το κάνεις 

αυτό σε εμένα, τη μητέρα των παιδιών 
σου, την πιστή γυναίκα σου; Θέλω διαζύ-
γιο τώωωωωρααααα! του λέει.

-Περίμενε ένα λεπτό αγάπη μου, σου 
ορκίζομαι υπάρχει μια εξήγηση, απαντά 
εκείνος.

-Mμμμμμ… Μίλα αλλά γρήγορα, δεν 
θέλω να σε ξαναδώ ποτέ πια στη ζωή 
μου, θέλω να φύγεις αμέσως και για πά-
ντα.

-Συνέβη το εξής: Γύριζα στο σπίτι μετά 
από μια τρομερή μέρα στο γραφείο και 
είδα αυτή τη φτωχή κοπέλα που έκανε 
ωτοστόπ στη λεωφόρο. Μου φάνηκε τόσο 
ανυπεράσπιστη που αποφάσισα να τη βοηθήσω. 
Πρόσεξα ότι ήταν πολύ αδύνατη, κακοντυμένη και 
βρώμικη και μου είπε ότι είχε τρεις μέρες να φάει. 
Συγκινήθηκα, την έφερα στο σπίτι και της ζέστανα 
τα μακαρόνια που είχαμε. Η καημενούλα, τα κατα-
βρόχθισε!

Έπειτα, όπως ήταν τόσο βρώμικη, της είπα να 
κάνει ένα μπάνιο και εν τω μεταξύ είδα ότι τα ρούχα 
της ήταν σε κακή κατάσταση. Έτσι, τα πέταξα στα 
σκουπίδια και της έδωσα εκείνα τα παντελόνια που 

χρόνια τώρα δεν φοράς επειδή δεν μπορείς να τα 
κουμπώσεις, την μπλούζα που σου χάρισα για την 
επέτειο και δεν φοράς, γιατί δεν έχω καλό γούστο και 
δεν ξέρω να σου διαλέγω ρούχα, και τις μπότες που 
αγόρασες για 1.000 ευρώ και τις φόρεσες μια μόνο 
φορά, επειδή η φίλη σου αγόρασε τις ίδιες.

Στο τέλος και καθώς η κοπέλα έφευγε γεμάτη 
ευγνωμοσύνη και χαρά, γύρισε με δάκρυα στα μάτια 
και με ρώτησε: «Υπάρχει κάτι άλλο εδώ μέσα που 
δεν χρησιμοποιεί η γυναίκα σου;»

Κ.Π.
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