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Θα κλείσουν δρόμους
οι αγρότες;;;

Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που ήρθε στο μυα-
λό μου στην χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη με τον 
πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Νάουσας «Μαρίνος 
Αντύπας» στον ΑΚΟΥ 99,6. Αποφάσισαν κινητοποιή-
σεις στην σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής μπλό-
κων για τον Οκτώβριο, με το μεγάλου ραντεβού στην 
AGROTICA της Θεσσαλονίκης στις 22 του μήνα, αλλά 
το ερώτημα εξακολουθεί να μας απασχολεί. Θα κλεί-
σουν δρόμους οι αγρότες;;; Η αποφασιστικότητά τους 
να αποσπάσουν από την κυβέρνηση όχι απλά δεσμεύ-
σεις, αλλά λύσεις στα προβλήματά τους δείχνει ότι μπο-
ρεί να φτάσουν για μια ακόμη φορά στο ακραίο μέτρο 
του μπλοκαρίσματος των δρόμων με τρακτέρ. 

Να εναντιωθούμε; Να συμπαρασταθούμε; 
Πρωτίστως να ευχηθούμε η κυβέρνηση να σκύψει 

στα προβλήματα και να δώσει λύσεις, χωρίς να χρεια-
στεί να φτάσουμε σε αποκλεισμούς δρόμων. Κάποιοι 
θα σκεφτούν ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να υποκύψει 
στον «εκβιασμό» των αγροτών και να ενδώσει υπό την 
πίεση της κυκλοφοριακής «ασφυξίας». Προσωπικά να 
υπογραμμίσω ότι πολιτικοί εγωισμοί δεν χωρούν και 
από την στιγμή που τα προβλήματα είναι υπαρκτά πρέ-
πει να επιλυθούν. Επομένως τα φώτα να πέσουν στα 
προβλήματα και την επίλυσή τους και όχι στα τρακτέρ 
που «ζεσταίνονται» για να μην χρειαστεί να φύγουν α-
πό τα χωράφια και να βρεθούν καταμεσής των εθνικών 
οδών.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Βεροιώτικη συνάντηση 
στην Πάτμο!

Στην Πάτμο βρίσκεται αυτόν τον καιρό, για εκδηλώσεις 
της εκεί Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας, ο μητροπολίτης 
Βέροιας και Νάουσας κ. Παντελεήμων. Μάλιστα, το πρωί 
της Δευτέρας, στη Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
στη χώρα της Πάτμου, είχε μια ευχάριστη συνάντηση με 
τον Βεροιώτη σημαιοφόρο του Λιμενικού Σώματος, Νίκο 
Δάσκαλο, γιο του τεχνικού διευθυντή της ΔΕΥΑΒ, Δημήτρη.

Ο Νίκος Δάσκαλος αυτόν τον καιρό εκτελεί στην Πάτμο 
χρέη λιμενάρχη.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Καλλιστράτου μαρτ.,

Αριστάρχου απ., Ακυλίνης

Δεσποινίς ετών 39 φέτος, η Κόρη της Βέροιας!  

Ήταν Σεπτέμβριος του 1983 που η Κόρη της Βέροιας την 
οποία φιλοτέχνησε ο βεροιώτης ζωγράφος και γλύπτης Θωμάς 
Βαφείδης, τοποθετήθηκε στο πάρκο της Εληάς, στο πάλαι 
ποτέ πέτρινο σιντριβάνι. Από τότε, για αρκετά χρόνια βρισκό-
ταν στο κέντρο του πάρκου, αλλά μετά την ανάπλαση η Κόρη 
μεταφέρθηκε από τα ψηλά στα χαμηλά και παραπλεύρως. Από 
το αρχείο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΒΕΡΟΙΑ, στις 23 Σε-
πτεμβρίου 1983, διαβάζουμε: «Από την περασμένη εβδομάδα 
το πάρκο της Εληάς το στολίζει ένα ωραίο άγαλμα, η Κόρη της 
Βέροιας, που φιλοτεχνήθηκε από τον συμπολίτη ζωγράφο και 
γλύπτη Θωμά Βαφείδη. Πρόκειται για μεγεθυμένο  αντίγραφο 
πρωτότυπου αγαλματιδίου που βρίσκεται από το 1909 σε 
περίοπτη θέση στο μουσείο του Μονάχου, συγκεντρώνοντας 
τον θαυμασμό όλων των επισκεπτών. Το άγαλμα που στήθηκε 
στην Εληά, μέσα στο κεντρικό σιντριβάνι, έγινε με δαπάνες 
του τουριστικού ομίλου Βέροιας που το δώρισε στο δήμο της 
πόλης. Το βάθρο σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Θ. Bαφείδη και 
κατασκευάστηκε από τον συμπολίτη επίσης καλλιτέχνη μαρμα-
ρά, Γιάννη Aβραμίδη».

Καλαίσθητη κάλυψη των κάδων στην πλατεία Κόρακα…
ως «πιλότος» για τουριστικά σημεία της Βέροιας

Έχουμε γράψει επανειλημμένα ότι μικρές παρεμβάσεις 
στην καθημερινότητα, χωρίς πολλά χρήματα, μπορούν να 
κάνουν αισθητή διαφορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
παρέμβαση στην πλατεία Κόρακα στο κέντρο της Βέροιας, 
όπου ο δήμος κάλυψε τους κάδους σκουπιδιών με μια 
κατασκευή. Συγκεκριμένα με ειδικό ανακυκλώσιμο πλα-
στικό που έχει όψη ξύλου, με μεγάλη αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, φτιάχτηκε ένα καλαίσθητο κάλυμμα για τους 
μεγάλους κάδους, για να βελτιωθεί η εικόνα της πλατείας.

 Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρ-
χο Καθαριότητας Βασίλη Παπαδόπουλο, μας ενημέρωσε 
ότι πρόκειται για ένα «πείραμα» που θα λειτουργήσει πι-
λοτικά για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε τουριστικά και ιδιαί-
τερου ενδιαφέροντος σημεία της πόλης που η καλαίσθητη 
κάλυψη των κάδων απορριμμάτων θα βελτιώσει την όψη 
της πόλης. Ο αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι θα αξιολογήσουν το κόστος της κατασκευής, ενώ ήδη έχουν επισημάνει λεπτο-
μέρειες για να προχωρήσουν σε διορθώσεις της κατασκευής ώστε να υπάρχει απόλυτη λειτουργικότητα για τους πολίτες 
και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας. 

Από την πλευρά μας να επισημάνουμε ότι πράγματι είναι απαραίτητη μια τέτοια παρέμβαση σε σημεία όπως η Εκκλη-
σία του Χριστού, η πλατεία Ωρολογίου, πάρκο Εληάς, Αγίους Αναργύρους και συνολικά σε πάρκα, πλατείες και εκκλησίες 
της πόλης και το όποιο κόστος, το οποίο δεν είναι υπερβολικό αξίζει!!!

Η Ημαθία στο Ηράκλειο, με γαστρονομία και… γενέθλια! 

Τιμώμενη περιοχή στις «Ημέρες Γαστρονομίας 2022» στο Ηράκλειο Κρήτης ήταν η Ημαθία, σε μια διοργάνωση που 
έδωσε στο νομό μας ένα ισχυρό βήμα τουριστικής και επιχειρηματικής προβολής, με την παρουσίαση των τοπικών μας 
προϊόντων, συνταγών και των πλεονεκτημάτων γενικότερα της Ημαθίας, ως ένα ακόμη κίνητρο για όσους σχεδιάζουν να 
επισκεφθούν και να γνωρίζουν τον τόπο μας. Ήταν πολλοί και αξιόλογοι εκεί, εκπρόσωποι φορέων και βέβαια ο αντιπερει-
φερειάρχης Κώστας Καλαιτζίδης που έτυχε να γιορτάσει στην Κρήτη τα γενέθλιά του, με μια έκπληξη. Μια τούρτα γενεθλί-
ων γεμάτη... εγγόνια, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, που συνοδεύτηκε με πολλές και θερμές ευχές! Και τις δικές μας!



Μετά από μία δύσκολη διετία πανδημίας του κορονοϊού που χτύ-
πησε και την εκπαιδευτική κοινότητα, με κλειστά σχολεία και τηλεκπαί-
δευση, η φετινή χρονιά που ξεκίνησε εδώ και δυο εβδομάδες φαίνεται 
ότι πάει να κυλήσει πιο ομαλά, με συστάσεις κυρίως, παρά με αυστηρά 
υγειονομικά μέτρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μια πρώτη εικόνα της νέας σχολικής χρονιάς σε δημοτικά και νηπια-
γωγεία, ζητήσαμε από την νέα διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης στην Ημαθία, κα Έφη Γώτη η οποία μίλησε στον ΑΚΟΥ 99,6 στην 
εκπομπή «πρωινές  σημειώσεις».

«Πραγματικά οι εκπαιδευτικοί εξάντλησαν ότι ψυχική δύναμη είχαν 
αυτήν τη διετία, με τον τρόπο διδασκαλίας που επέβαλαν οι υγειονο-
μικές συνθήκες, για να υπάρχει μία επικοινωνία με τους μαθητές. Και 
όντως, κρατήθηκε με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία με τα σχολεία. 
Βέβαια, πιο δύσκολα ήταν στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού, εκεί που υπάρχει πολύ έντονη ανάγκη κοινωνικοποίησης 
των παιδιών, όπως και με τους εφήβους, αλλά στα μικρά παιδιά υπήρχε 
πρόβλημα συγκέντρωσης. Οπότε, φέτος ξεκινάμε πιο ομαλά, με καλύ-
τερους οιωνούς», τόνισε η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και επί χρόνια 
σχολική σύμβουλος. 

Έναρξη με ελάχιστα κενά
Η ομαλότητα όμως, δεν αφορά μόνο την κανονικότητα στο υγειο-

νομικό κομμάτι.  Αφορά και στο εκπαιδευτικό και στην λειτουργία των 
σχολείων, καθώς, όπως τόνισε η κα Γώτη, «κάθε τμήμα έχει το δάσκαλό 
του, υπήρξε μεγάλος αριθμός  νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, είχαμε 
τη χαρά στην Ημαθία να υποδεχθούμε 35 δασκάλους και 25 νηπιαγω-
γούς, δάσκαλο εικαστικών και δύο μουσικούς. Παρουσιάστηκαν όλοι 
και ορκίστηκαν, είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός με τον οποίο καλύ-
φθηκαν τα οργανικά κενά. Βέβαια από τους 35 δασκάλους οι 11 είναι 
ήδη σε άδεια. όμως εγκαίρως προσλήφθηκαν και αναπληρωτές, επίσης 
σε μεγάλο αριθμό. Παράλληλα κάναμε και τις υπηρεσιακές μεταβολές, 
συμπληρώσεις ωραρίων, τοποθετήσεις κλπ, και είναι πλέον ελάχιστα τα 
κενά, που εκ των ενόντων μπορούν να συμπληρωθούν».

Τι γίνεται όμως με τα κενά στα ειδικά σχολεία; 
 Όπως υπογράμμισε η κα Γώτη, όλα έχουν το προσωπικό που προ-

βλέπεται και το εκπαιδευτικό και το βοηθητικό, όμως, πρόσθεσε, «εκεί 
που υπολειπόμαστε είναι σε ότι αφορά τις ώρες στην παράλληλη στή-
ριξη. Φέτος υπήρξε μία μεγάλη αύξηση στον αριθμό των αιτήσεων και 
των αξιολογήσεων- γνωματεύσεων για παράλληλη στήριξη. Έχει έρθει 
ένας αριθμός εκπαιδευτικών, υπολειπόμαστε όμως και αναγκαστήκαμε 
στη Διεύθυνση, να μοιράσουμε έναν εκπαιδευτικό σε δύο παιδιά, στο 
ίδιο σχολείο ή το βοηθητικό προσωπικό ή και κάποιους νοσηλευτές που 
είναι απαραίτητοι. Έχουμε ήδη στείλει τις προτάσεις μας για τη γενική 
εκπαίδευση και  τις επόμενες μέρες θα στείλουμε και για την ειδική αγω-
γή. Μας υποσχέθηκαν οτι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη 
φάση των αναπληρωτών, ώστε να καλυφθεί ότι μας υπολείπεται στην 
ειδική αγωγή. Ο στόχος του Υπουργείου, από ότι μας είπαν, είναι να 
ολοκληρωθεί όλο αυτό πριν τον Οκτώβριο.  Θέλουμε όλα τα παιδιά να 
έχουν τις ώρες που δικαιούνται και βασίζονται στις γνωματεύσεις, ώστε 
να μη δυσκολεύονται ούτε οι μαθητές, ούτε οι γονείς». 

Φέτος υπάρχει και μία αλλαγή με τα ολοήμερα και την επέκταση 
του ωραρίου. Πόσα σχολεία συμμετέχουν στην Ημαθία;

«Προτείναμε 18 σχολεία και 7 νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 
7 δημοτικά  σχολεία και 4 νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν με 
το διευρυμένο μέχρι τις 5:30 και προτρέπουμε τους γονείς να υπο-
στηρίξουν αυτό το θεσμό γιατί πραγματικά θα γίνει δουλειά. Δεν είναι 
φύλαξη παιδιών, δεν είναι αυτός ο στόχος του ολοήμερου. Υπάρχουν 
οργανωμένες δραστηριότητες, υπάρχουν όμιλοι… Νομίζω ότι αξίζει 
να δοκιμάσουν οι γονείς. Ίσως οι κοινωνικές ανάγκες της περιοχής 
μας να μην είναι τόσο έντονες όσο σε άλλες μεγάλες πόλεις, ωστόσο 
αξίζει να το δουν οι  γονείς και γι αυτό τους καλούμε να δοκιμάσουν. 
Το ολοήμερο αναπτύσσεται σε τρεις ζώνες, υπάρχει πρόγραμμα: η 
πρώτη ζώνη έχει την διατροφική αγωγή με το γεύμα των παιδιών, 
η δεύτερη ζώνη έχει μελέτη, γλώσσα μαθηματικά και μπορεί να προ-
στεθούν Αγγλικά και άλλα μαθήματα ώστε τα παιδιά να προετοιμάζονται 
για την επόμενη μέρα και η τρίτη ζώνη αυτή που αναπτύσσεται στο 
πρόγραμμα 4:00 με 5:30 είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών ομίλων, 
που προτείνονται ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και με 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Παραδείγματος χάρη, ένα σχολείο μπο-
ρεί να επιλέξει να κάνει έναν όμιλο με ρομποτική ή αν έχει μουσικούς να 
κάνει χορωδία ή οτιδήποτε άλλο, που θα είναι δημιουργικό και ευχάρι-
στο για τα παιδιά».

Όσον αφορά την κτιριακή υποδομή;
«Σίγουρα θέλουμε όλοι το καλύτερο για τα παιδιά μας με τις καλύ-

τερες συνθήκες, αλλά το νέο ολοήμερο δεν προϋποθέτει τόσο μεγάλες 
απαιτήσεις. Μένει στο ίδιο πλαίσιο και -χωρίς να παρακάμπτω το κτη-
ριακό ή τις ανάγκες και το περιβάλλον για τα παιδιά και τους εκπαιδευ-
τικούς- θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντική 
η παρουσία του εκπαιδευτικού και τι κάνει μέσα στην τάξη με τα 
παιδιά. Ο εκπαιδευτικός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο».

Όσον αφορά στο κτιριακό (σ.σ αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης) η 
κα Γώτη ενημέρωσε ότι έχει κάνει ήδη τις πρώτες συναντήσεις συνερ-
γασίας με τους τρεις δημάρχους της Ημαθίας (Βέροιας- Νάουσας- Α-
λεξάνδρειας) όπως και με τον αντιπεριφερειάρχη τον κ. Καλαϊτζίδη και 
συζητήσαν κάποια θέματα που αφορούν στα κτιριακά. «Κάποιοι ανα-
φέρθηκαν αναλυτικότερα στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την βελ-
τίωση, συντήρηση και καθαριότητα των σχολείων. Η ανταπόκριση των 
δήμων ήταν άμεση, αλλά πάντοτε υπάρχουν προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν και να είναι σε εξέλιξη. Πάντοτε υπάρχουν 
αυτά, αρκεί να βρίσκεται λύση. Κι εμείς πιέζουμε και τα σχολεία κάνουν 
αυτό που πρέπει να κάνουν, ενημερώνουν για τις ανάγκες κι εμείς από 
την πλευρά μας δεν τους αφήνουμε ήσυχους σε αυτό το κομμάτι».

Στο μήνυμά σας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, απευθυν-
θήκατε και στον εκπαιδευτικό κόσμο, με αναφορές στην ανάγκη 
καλής συνεργασίας…

Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία στα σχολεία. Κα-
νείς μόνος του δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα, πρέπει να προσπα-
θήσουμε όλοι, να είναι λειτουργικά τα παιδιά ως μαθητές για να είναι και 
λειτουργικοί ενήλικες, να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες και να έχουν 
μία επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Κάτι που θέλουμε 
να γίνεται μέσα από τα σχολεία. Κι αυτό, πετυχαίνει με συνεργασία 
της εκπαιδευτικής κοινότητας και με άνοιγμα του σχολείου στην 
κοινωνία. Αυτό το άνοιγμα είναι που αναδεικνύει και τη συνεργασία με 
γονείς, με φορείς… Αυτό το άνοιγμα, έχει και προγράμματα που μπορεί 
να είναι καινοτόμα, που διδάσκουν τα παιδιά εκτός των τειχών της τά-
ξης, προγράμματα που οι εκπαιδευτικοί συμπορεύονται με κοινωνικές 
αλλαγές και έτσι ενισχύουν την ταυτότητα των μαθητών, μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο της συνεργασίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να 
δώσουμε περισσότερη ζωή στο σχολείο ώστε οι μαθητές μας να α-
ποκτούν και γνώσεις και δεξιότητες αλλά και να έχουν πολύ σημαντικές 
μνήμες από το σχολείο όταν μεγαλώσουν».

Σοφία Γκαγκούση
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Δήμος Βέροιας: Υπογράφηκε η σύμβαση για 
την ανάπλαση της Πλατείας Μακροχωρίου

Στ η ν  υ π ο -
γραφή της σύμ-
βασης για την 
« Α Ν Α Π Λ Α Σ Η 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑ-
Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι ΟΥ » 
προχώρησαν ο 
Δήμαρχος Βέροι-
ας, κ. Κωνσταντί-
νος Βοργιαζίδης 
και ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών, κ. 
Αλέξανδρος Τσα-
χουρίδης, με τον 
κ. Διονύσιο Τζα-
φέρη, εκπρόσω-
πο του Οικονομικού φορέα «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με έδρα την Κατερίνη.

Ο σκοπός του νέου σχεδιασμού της πλατείας είναι να δημιουργήσει μια ανοικτή ενιαία πλατεία ορατή από το δρόμο και προσβάσιμη για ό-
λους. Το έδαφος της πλατείας θα διατηρηθεί χωρίς ανισοσταθμίες για την εύκολη πρόσβαση και διέλευση της πλατείας από άτομα με αναπηρία 
και από ηλικιωμένα άτομα. Θα γίνει φύτευση δέντρων με ποικιλία από αειθαλή κωνοφόρα και φυλλοβόλα που μαζί με τα μεγάλα υπάρχοντα 
πλατάνια θα συμβάλλουν θετικά στο μικροκλίμα της πλατείας και το χειμώνα θα την προστατεύουν από τους ανέμους. Ο σχεδιασμός αποσκο-
πεί στη χρήση της πλατείας από όλα τα μέλη της κοινότητας για τις εκδηλώσεις αλλά και σαν χώρος αναψυχής. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 430.000 € ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 CLLD/
LEADER και ίδιους πόρους. 

Νεκρός 69χρονος 
από την Βεργίνα 

που καταπλακώθηκε 
από τσιμεντένια οροφή

Την ζωή του έχασε 69χρονος στην Βεργίνα, όταν καταπλακώ-
θηκε από τσιμεντένια οροφή ενώ εκτελούσε εργασίες σε κτίσμα 
που χρησιμοποιούταν ως κοτέτσι. Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε 
χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσο-
κομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τον απεγκλωβι-
σμό του επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Πρώτη εικόνα της νέας χρονιάς από την Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης, στον ΑΚΟΥ 99,6 

Έφη Γώτη: Ελάχιστα κενά, θετική πρόκληση 
το νέο ολοήμερο, συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας 

για άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία



Το πρωϊ του Σαβ-
βάτου 24/9, είχαμε τη 
χαρά να επισκεφθεί το 
Κέντρο Υποστήριξης 
του Συλλόγου μας ο 
Υφυπ. Οικονομικών 
και Βουλευτής Ημαθί-
ας κ. Απόστολος Βε-
συρόπουλος.

  Στη συνάντησή 
του με το Δ.Σ. , μέ-
λη και λήπτες, ο κ. 
Βεσυρόπουλος ενη-
μερώθηκε από τον 
Πρόεδρο του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας Γιώργο Σα-
λιάγκα για τις προ-
σφερόμενες υπηρε-
σίες ψυχικής υγείας 
του Κέντρου Υποστή-
ριξης, τις δράσεις για 
την ενημέρωση της 
τοπικής κοινωνίας για 
την καταπολέμηση 
του στίγματος, τα γε-
νικότερα προβλήματα 
ψυχικής υγείας που 
αντιμετωπίζουν οι λή-
πτες υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας και οι οι-
κογένειες - φροντιστές 
τους και τα ειδικότερα 
προβλήματα του Κέ-
ντρου.

  Ακολούθησε μια 
πολύ ουσιαστική συ-
ζήτηση με όλους τους 
παριστάμενους σχετι-
κά με τα θέματα της 
ψυχικής υγείας.

  Από την πλευρά 
του ο κ. Βεσυρόπου-
λος συνεχάρη τους 
ανθρώπους του Συλ-
λόγου για το σημαντικό έργο που προσφέρουν , δήλωσε 
την έμπρακτη στήριξή του καθώς και την προώθηση των 
θεμάτων που τέθηκαν για τη συνεχή, μεγαλύτερη και 
ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το 
Κέντρο Υποστήριξης.

  Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Βεσυρόπουλο για την 
επίσκεψη, την ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση 
μαζί του.

 Το Δ.Σ.
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Σάββατο 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ώρα 7.30 μ.μ. ραντεβού 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
 για μια ΒΡΑΔΥΑ  ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Όσα παιδιά και όσοι γονείς είχαν την χαρά να παρατηρήσουν στο «Εκκοκκιστή-
ριο Ιδεών» το 2021 τον Ουράνιο Θόλο και την μαγεία των αστεριών, θα έχουν την 
ευκαιρία να ανανεώσουν την  επαφή τους με το ΣΥΜΠΑΝ την 1η Οκτωβρίου στις 
7.30 το βραδάκι.

Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας θα φέρει τα τηλεσκόπιά του 
και με την καθοδήγηση των ειδικών επιστημόνων που τα χειρίζονται, θα δουν τον 
ΔΙΑ, τον μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, τον ΚΡΟΝΟ με τους 
δακτυλίους του, αλλά και τη ΣΕΛΗΝΗ 

το ΦΕΓΓΑΡΙ μας όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε,  που είναι το φωτεινότερο 
σώμα στον Ουρανό μετά τον Ήλιο.

Οι πιο τυχεροί θα δουν και «τους Αγγέλους», που χαίρονται όταν τους ψάχνουν 
τα «λαίμαργα μάτια των παιδιών»…

Συντροφιά στην Μαγική Βραδιά θα μας κρατήσει η εξαιρετική μπάντα πνευ-
στών Da Capo που ξέρει να μεταφράζει μελωδικά τα παιχνίδια  τ` ουρανού.

Οργάνωση: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΑΜΚΕ
ΕΙΣΟΔΟΣ / 3 ευρώ το άτομο για έξοδα διοργάνωσης.
Δήλωση συμμετοχής στο 6972440721 ή στο ekkokkistirioideon@gmail.com

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΑΜΚΕ
Θεσσαλονίκης 67 / 59131 ΒΕΡΟΙΑ

Τηλ. επικοινωνίας 6972440721 υπεύθυνη Ναζλίδου Μαίρη
mail:ekkokkistirioideon@gmail.com

Δωρεάν Rapid Tests στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα συνεχιστεί καθημερινά, ολόκληρη την εβδομάδα, η διενέργεια 

δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρει-
ας, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19. Το ωράριο προσέλευσης κοινού είναι από τις 
9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να προ-
σέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική τους επιβάρυνση.

Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου 
Βέροιας γιορτάζει την 
Παγκόσμ ια  Ημέρα 
των Ηλικιωμένων με 
μια συναυλία δεκα-
ετιών ‘30, ‘40 και ’50 
με ρετρό με το μουσι-
κό σχήμα ΦΛΕΡΤ, το 
Σάββατο 1 Οκτωβρίου 
2022, ώρα 8μ.μ. στην 
Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών, 
με την υποστήριξη της 
ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας.

Η Παγκόσμια Ημέ-
ρα των Ηλικιωμένων, 
γνωστή και ως «Πα-
γκόσμια Ημέρα για την 
Τρίτη Ηλικία» γιορτά-
ζεται κάθε χρόνο την 
1η Οκτωβρίου. Υιοθε-
τήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 
1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο 
τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επιση-
μάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν. 
Στόχος είναι να αναγνωρισθεί η συμβολή των 
ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη και αυτό γιατί στη σύγχρονη εποχή 
οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντι-
κότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου 
τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των 
γνώσεων τους, της βοήθειας που δίνουν στα 
παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα 
εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμ-
μετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Το μουσικό σχήμα ΦΛΕΡΤ δημιουργήθη-
κε τον Ιούνιο του 2021. Ξεκίνησαν το ταξίδι 

τους από τη Θεσσαλονίκη και τον  προηγού-
μενο χρόνο πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε 
μουσικές σκηνές της πόλης αλλά και εκτός. 
Χαρακτηριστικά τους είναι η ομαδική δουλειά, 
η αγάπη για τη μουσική και η διάσωση μιας εύ-
θυμης νότας για τη ζωή και τον έρωτα. Φωνές 
του σχήματος η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος 
Κύρτσος, στην κιθάρα ο Νίκος Κύρτσος ενώ 
Μαέστρος και Πιανίστας του σχήματος ο Αστέ-
ρης Τσαλίκης. 

Στη Βέροια έρχονται για μια βραδιά με τρα-
γούδια που ξεχάστηκαν μα δεν ξεχάστηκαν και 
διάθεση αιφνιδιαστική, εύθυμη και ερωτική. 

Φωνή: Μελίνα Μαβίδου 
Φωνή – Κιθάρα: Νίκος Κύρτσος 
Πιάνο: Αστέρης Τσαλίκης 
Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Την 1η Οκτωβρίου από την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας 
 Συναυλία ρετρό στη Στέγη 

με τους ΦΛΕΡΤ, για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Το Κέντρο Υποστήριξης 
του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας επισκέφθηκε 

ο Απόστολος Βεσυρόπουλος



Για τις κινητοποιήσεις που ε-
τοιμάζουν οι αγρότες μέσα στον 
Οκτώβριο μίλησε ο πρόεδρος 
του αγροτικού συλλόγου Νάου-
σας «Μαρίνος Αντύπας» Δημή-
τρης Τσιουλάκος, το μεσημέρι της 
Δευτέρας(26/9) με τους Ζήση Μιχ. 
Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη στην 
ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ του ΑΚΟΥ 99,6. Ο πρόε-
δρος ενημέρωσε ότι πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη την προηγούμενη 
Πέμπτη(22/9) που έγινε με πρω-
τοβουλία της πανελλαδικής επι-
τροπής μπλόκων και συμμετείχαν 
εκτός από τον «Μαρίνο Αντύπα», 
ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας, ο Αγροτικός Σύλλογος 
Ημαθίας και Ροδοχωρίου. Όπως 
ανέφερε ο κ. Τσιουλάκος η μαζική 
συμμετοχή στη σύσκεψη ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία, γεγονός που 
δείχνει το τεράστιο πρόβλημα επι-
βίωσης των αγροτών, αλλά και την 
αποφασιστικότητα με οργανωμένη συλλογική προσπάθεια και μαζικές 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις να διεκδικήσουν όλοι μαζί, ενωμένοι, λύ-
σεις από την κυβέρνηση που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την 
καλλιεργητική  δραστηριότητα για να ζήσουν αξιοπρεπώς τις οικογέ-
νειές τους. Αναφερόμενος στα προβλήματα ο πρόεδρος μίλησε για το 
εμπάργκο στην Ρωσία, τα προβλήματα στις εξαγωγές σε άλλες χώρες 
λόγω του πολέμου, αλλά και στις χαμηλές τιμές που δόθηκαν στους 
παραγωγούς την φετινή περίοδο που τους έφεραν σε ακόμη πιο δυ-
σχερή θέση. Ωστόσο ένα νέο πρόβλημα που ανέκυψε φέτος και έφερε 
στην επιφάνεια ο πρόεδρος του «Μαρίνου Αντύπα» είναι η εκτίναξη 
του ψυκτικού κόσοτυς για την αποθήκευση των φρούτων. Συγκεκριμέ-
να ο κ. Τσιουλάκος είπε: «Για φρούτα όπως το μήλο και το ακτινίδιο 
που αποθηκεύονται σε ψυγεία για διάθεση αργότερα, η αύξηση 
του ηλεκτρικού ρεύματος την έχει καταστήσει ασύμφορη, αφού 
από το 1€/κιβώτιο το ψυκτικό κόστος εκτινάχθηκε φέτος στα 4€/
κιβώτιο!!!», ενώ συνέχισε για τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους 
αγρότες αναφέροντας ότι το «κερασάκι» σε όλη αυτή την κατάσταση 
ήταν οι χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου-Ιουλίου και οι βροχοπτώσεις του 
Αυγούστου που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της παραγωγής. 

Στο ερώτημα αν συζήτησαν με την κυβέρνηση ή αν έλαβαν κάποιες 
δεσμεύσεις πριν προχωρήσουν στις κινητοποιήσεις ο πρόεδρος ξεκα-
θάρισε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου είχαν σύσκεψη στην Αλεξάνδρεια  με 
τους υπουργούς Γεωργαντά, Σκρέκα και Βεσυρόπουλο, στους οποί-
ους έθεσαν όλα αυτά τα θέματα αλλά δεν υπήρξε καμία απολύτως 
δέσμευση για στήριξη, παρά μόνο τους μεταφέρθηκε ότι θα κατατεθεί 
νέα αίτηση στην Ε.Ε. για αποζημίωση de minimis. Σε αυτό το σημείο 
της ραδιοφωνικής παρουσίας του, ο πρόεδρος του αγροτικού συλλό-
γου Νάουσας κατήγγειλε ότι χρήματα που ήταν δεσμευμένα για τους 
αγρότες η κυβέρνηση τα διέθεσε στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργει-
ας!

 Αναφορικά με τον χρόνο και την μορφή των κινητοποιήσεων ο κ. 
Τσιουλάκος είπε: 

«Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν πολύμορφες κινητοποιήσεις το 
τριήμερο 11-13 Οκτωβρίου που θα αποφασιστούν μέσα από γενικές 
συνελεύσεις και θα κορυφωθούν με μεγάλη συγκέντρωση στην Θεσ-
σαλονίκη στο πλαίσιο της AGROTICA το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. 

Δεν υπάρχουν σωτήρες να μας σώσουν, 
βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο και στον κοι-
νό αγώνα μας για να διεκδικήσουμε ανα-
πλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις 
χαμηλές τιμές, τις φυσικές καταστροφές και 
τις ασύδοτες δράσεις των εμποροβιομηχά-
νων και το υψηλό κόστος παραγωγής. Επί-
σης διεκδικούμε μέτρα κατά του εμπάργκο, 
αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση τιμολογίου 
αγροτικού ρεύματος, επιδότηση ζωοτροφών 
και αγροτικών εφοδίων, εξόφληση από τον 
ΕΛΓΑ μέχρι τέλος του έτους του συνόλου 
των οφειλόμενων αποζημιώσεων και τρο-
ποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για 
να εξασφαλίζει πλήρως και από όλες τις 
φυσικές καταστροφές τους παραγωγούς. 
Τα «παπαγαλάκια» θορυβημένα από την 
μαζική σύσκεψη ξεκίνησαν να λένε ότι λόγω 
εκλογών κάτι θα δώσει η κυβέρνηση, αλλά 
δηλώνουμε ότι δεν αρκούμαστε σε ψίχουλα, 
αφού δεν θέλουμε να ζούμε σαν ζητιάνοι με 

επιδόματα. Είμαστε παραγωγοί επενδύουμε με χρήματα και ιδρώτα και 
απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς». 

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνέντευξης στο laosnews.gr
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ του Κων/νου 

και της Ελένης, το γένος Δημητρακοπού-
λου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του 
Αντωνίου και της Παρασκευής, το γένος 
Καρυπίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Νικολάου και της Κυριακής, το γένος 
Μπατσίλη, που γεννήθηκε στην Κοζά-
νη και κατοικεί στη Βέροια και η ΣΚΟΥ
ΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κων/νου και 
της Μερόπης, το γένος Ιωαννίδου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Κοίμησης της Θεοτόκου στη Χαράδρα Ημαθίας.

Στη συνέντευξη Τύπου
 του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Αθήνας 

«Νύχτες Πρεμιέρας»
 η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου, παρευρέθηκε (ως εκπρόσωπος του ΕΚΚ) την πε-
ρασμένη Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στη Συνέντευξη Τύπου του 28ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Αφού εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά που, όπως είπε, «είμαστε 
όλοι εδώ και πάλι μαζί ύστερα από δυο χρόνια και μπορούμε να 
βλέπουμε τις αίθουσες γεμάτες» στη συνέχεια τόνισε τη μακρά σχέ-
ση στήριξης του ΕΚΚ με το Διαγωνιστικό Τμήμα «Ελληνικές Μικρές 
Ιστορίες», καθώς το ΕΚΚ «υποστηρίζει τους νέους δημιουργούς 
και το πέρασμά τους στις μεγάλου μήκους με το πρόγραμμα Micro 
Budget αλλά και με τα Συμβουλευτικά Εργαστήρια που διοργανώνει 
το γραφείο MEDIA Δημιουργική Ευρώπη».

Συνέντευξη του Δ. Τσιουλάκου, προέδρου Α.Σ. Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» στον ΑΚΟΥ 99,6

«Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ 
για τον Οκτώβριο

-”Στην σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων υπήρξε μαζική συμμετοχή και αποφασιστικότητα για μαζικούς αγώνες”
-”Η κυβέρνηση διέθεσε χρήματα που ήταν δεσμευμένα για τους αγρότες στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας”
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ Νάουσα         26  /  9  /2022
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ     Αρ. Πρ. : 14250
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23320 24234 Email : estiamouson@gmail.com
www.naoussa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ  2  / 2022 του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού τριάντα τριών 
(33) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου έως εννέα (9) μήνες, για τις 
ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών». 

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι ωρομίσθιο, αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που 
θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους μα-
θητές του Δημοτικού Ωδείου  Νάουσας «Εστία Μουσών». 

Οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν ανά ειδικότητα είναι οι εξής: 

Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθηκε σύμφωνα με το με αριθμ. 
524/1980 Π.Δ ( ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980), όπως ισχύει.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το Παράρτημά της είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημαρχείου Νάουσας και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ : ΨΛΣ4ΩΚ0-Υ7Υ ), όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
λάβουν γνώση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς και των δικαιολογη-
τικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο 
Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ( τηλ. 2332024234 & 2332350374 ), οδός Δημητρίου Βλάχου 30, 
2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες  από 09:00 έως  13 :00 από  28 
Σεπτεμβρίου έως και 7  Οκτωβρίου 2022 , οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Σεμινάρια δημιουργικής 
γραφής Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας για 6η χρονιά θα πραγματοποιήσει Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής με εκπαιδευτή 
τον συγγραφέα κ. Δάμτσιο.  Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Εγγραφές θα γίνονται μέχρι 01/10/2022. Πληροφορίες-Εγγραφές: 2332350305 (υπεύθυνη υπάλληλος 
κ. Σιαμίδου Ελένη, email: siamidou.eleni23@gmail.com)

Παρουσιάζεται 
στην Βέροια, 
το βιβλίο του 
Νίκου Μόττα: 

«Τσε Γκεβάρα, 
πρεσβευτής της 
επανάστασης

Οι εκδόσεις «Ατέχνως» και το βιβλιο-
πωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου 
Μόττα : «ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» την Παρασκευή 30 
Σεπτεμβρίου και ώρα 7μ.μ στον πολυχώρο 
«Ελιά» της Βέροιας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Αλέκος Χα-
τζηκώστας, δημοσιογράφος-συγγραφέας

Νίκος Μόττας, συγγραφέας του βιβλίου
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το 

ντοκιμαντέρ «PAX CUBANA» των Ημα-
θιωτών Δημήτρη Ταχματζίδη και Αγγελου 
Ζορμπά.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έναρξη Τμημάτων

Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την έναρξη της φετινής 
μας χρονιάς. Με περισσότερα ενεργά τμήματα, η Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας, συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στη γνήσια διατήρηση και 
διάδοση της παράδοσής μας. 

Στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο μας την Κυριακή 25 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στις 6μμ   πραγματοποιήσαμε  τον  αγιασμό  και  ξεκινή-
σαμε  τα  μαθήματα για μικρούς και μεγάλους. 

Η ιστορία μας, τα όργανα που έπαιζαν οι πρόγονοί μας, η  διάλε-
κτος, η μουσική, το θέατρο, η λαογραφία και πολλά  ακόμη  που θα  
μαθαίνουμε  όλη  τη  χρονιά    μόλις  άρχισε. Η υπόσχεσή μας είναι 
μία : Να προσπαθούμε καθημερινά για τη συνέχιση της ιστορίας και 
της  παράδοσής μας.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν…!
Τα δίδακτρα είναι συμβολικά και σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                    Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος                 Τογκουσίδου Ευαγγελία

 
                                                                                                 
    
 

 
                                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ 
                                                    υπ΄αριθμ. ΣΟΧ  2  / 2022 του Δήμου Νάουσας 
                                                               

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού τριάντα τριών 
(33) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου έως εννέα (9) μήνες, για τις 
ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών».  

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι ωρομίσθιο, αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα 
προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους μαθητές 
του Δημοτικού Ωδείου  Νάουσας «Εστία Μουσών».  

 
Οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν ανά ειδικότητα είναι οι εξής:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Φορέας/Υπηρεσί
α Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ  Διευθυντής  
Ωδείου 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 1 

102 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Ανωτέρων 
Θεωρητικών                     
(Σύνθεση- 
Φούγκα– 

Αντίστιξη -
Αρμονία) - 

Υποχρεωτικών 
Θεωρητικών 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

 

2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ 
Τηλ. 23320 24234  

Email : estiamouson@gmail.com 
www.naoussa.gr 

 
                                                             Νάουσα     26  /  9  /2022 

 
                                                             Αρ. Πρ. : 14250 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Φορέας/Υπηρεσί
α Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

103 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Μονωδίας - 
Τραγουδιού 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 2 

104 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Πληκτροφόρων                                    
(Κλασικό Πιάνο,                 

Τζαζ Πιάνο) 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

4 

105 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Πληκτροφόρων                                    
(Τμήματος 
Αρμονίου - 
Ακορντεόν) 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

1 

106 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Εγχόρδων                                                
(Τμήματος 
Βιολιού) 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

4 

107 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Εγχόρδων                                                
(Τμήματος 

Βιολοντσέλου) 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

2 

108 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

 ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Πνευστών                                                 
(Φλάουτο, 

Όμποε, 
Κλαρινέτο,        

Τζαζ  Σαξόφωνο) 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

4 

109 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Βυζαντινής 
Μουσικής 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

2 

110 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

    ΤΕ Μουσικός 
Σχολής Νυκτών             
(Κλασική 
κιθάρα, 
Ηλεκτρική 
κιθάρα, 
Ηλεκτρικό 
μπάσο) 
 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Φορέας/Υπηρεσί
α Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

111 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Μουσικής 
Αγωγής    

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 3 

112 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Κρουστών 
(Σύγχρονη 

Κατεύθυνση) 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

1 

113 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

 ΔΕ Δασκάλων 
Χορού (Σχολής 

Μπαλέτου)  

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 3 

 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Να διαθέτει 10ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ωδείου, Μουσικής 
Σχολής ή παρ/τος) και να είναι κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής 
ορχήστρας ή μονωδίας ή κλασσικής κιθάρας και πτυχίου φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 
ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της 
Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παραγρ. 13 α') του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 
302/Α/24-12-2003). 
 

102-113 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος 
διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου 
ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
Για τα αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το 
Υ.ΠΟ.Τ. (πχ  αρμόνιο, ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα,  μουσικό 
νηπιαγωγείο-μουσική αγωγή, κλπ) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ή πτυχίο ή η 
βεβαίωση αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής. Στην περίπτωση 
κατοχής μη αναγνωρισμένου τίτλου (βεβαίωσης) προτεραιότητα στη σειρά 
επιλογής όμως θα έχουν όσοι καταθέτουν συμπληρωματικά επίσημο τίτλο -
δίπλωμα ή πτυχίο - οργάνου οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ειδικότητας από 
το Υ.ΠΟ.Τ. ή πτυχίο φυγής (ανώτερα θεωρητικά). 
 

 
Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθηκε σύμφωνα με το με αριθμ. 

524/1980 Π.Δ ( ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980), όπως ισχύει. 
 
              Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το Παράρτημά της είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημαρχείου Νάουσας και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ : ΨΛΣ4ΩΚ0-Υ7Υ ), όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς 
και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Φορέας/Υπηρεσί
α Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

111 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Μουσικής 
Αγωγής    

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 3 

112 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΤΕ Μουσικός 
Σχολής 

Κρουστών 
(Σύγχρονη 

Κατεύθυνση) 

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 

1 

113 ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

 ΔΕ Δασκάλων 
Χορού (Σχολής 

Μπαλέτου)  

έως εννέα ( 9 ) 
μήνες 3 

 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Να διαθέτει 10ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ωδείου, Μουσικής 
Σχολής ή παρ/τος) και να είναι κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής 
ορχήστρας ή μονωδίας ή κλασσικής κιθάρας και πτυχίου φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 
ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της 
Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παραγρ. 13 α') του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 
302/Α/24-12-2003). 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος 
διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου 
ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
Για τα αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το 
Υ.ΠΟ.Τ. (πχ  αρμόνιο, ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα,  μουσικό 
νηπιαγωγείο-μουσική αγωγή, κλπ) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ή πτυχίο ή η 
βεβαίωση αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής. Στην περίπτωση 
κατοχής μη αναγνωρισμένου τίτλου (βεβαίωσης) προτεραιότητα στη σειρά 
επιλογής όμως θα έχουν όσοι καταθέτουν συμπληρωματικά επίσημο τίτλο -
δίπλωμα ή πτυχίο - οργάνου οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ειδικότητας από 
το Υ.ΠΟ.Τ. ή πτυχίο φυγής (ανώτερα θεωρητικά). 
 

 
Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθηκε σύμφωνα με το με αριθμ. 

524/1980 Π.Δ ( ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980), όπως ισχύει. 
 
              Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το Παράρτημά της είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημαρχείου Νάουσας και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ : ΨΛΣ4ΩΚ0-Υ7Υ ), όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς 
και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων. 

Επίσκεψη του Δανικού Συμβουλίου 
για τους Πρόσφυγες στο Κέντρο 

Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Βέροιας
Το Κέντρο Συμβου-

λευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών του Δήμου Βέ-
ροιας  επισκέφθηκαν, την 
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, 
εκπρόσωποι του ΕΟΔΥ 
και του Δανικού Συμβου-
λίου για τους Πρόσφυγες 
(Danish Refugee Council 
Greece) που δραστη-
ριοποιούνται στο χώρο 
φιλοξενίας προσφυγικού 
πληθυσμού στην Αγία 
Βαρβάρα Ημαθίας.

Το επιστημονικό προ-
σωπικό του Κέντρου ε-
νημέρωσε τους/τις  εκ-
προσώπους των φορέων 
σχετικά με τη λειτουργία 
της δομής και τις παρε-
χόμενες υπηρεσίες, τόσο 
στο γενικό όσο και στον 
προσφυγικό πληθυσμό, 
καθώς, από το 2016 έως σήμερα, τις υπηρεσίες του Κέ-
ντρου (κοινωνική, ψυχολογική, νομική και εργασιακή στή-
ριξη) μπορούν να λάβουν και οι γυναίκες προσφύγισσες 
- μετανάστριες.

Επίσης,  έγινε ο απολογισμός των δράσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέ-
ντρου τα τελευταία έξι χρόνια, μεταξύ των οποίων, ενημε-
ρώσεις και βιωματικές ομαδικές παρεμβάσεις με στόχο την 
ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών προσφυγισσών. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψε-

ων και συζητήθηκαν προβληματισμοί  και δυσκολίες στο 
πεδίο, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών στον προσφυ-
γικό πληθυσμό, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους/τις υπευθύνους του Danish Refugee 
Council Greece και του ΕΟΔΥ για τη συνεργασία.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014-2020). Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).



Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού στη Νάουσα και στις Κοινότητες σε χώρους δημοτικού πρασίνου, παιδικές χαρές, πεζο-
δρόμια κλπ από τα συνεργεία του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Νάουσας. 

Παράλληλα, με την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας συνεχίζονται τα έργα συντήρησης αγροτικών οδών στις Κοινότητες 
στο ορεινό τμήμα του δήμου, τα οποία θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στις υπόλοιπες Κοινότητες στις πεδινές περιοχές. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  26 Σεπτεμβρίου 2022
Α.Δ.:   23/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ.   : 591 00 
ΤΜΗΜΑ  : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ  : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51150 E-mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας κατόπιν της 
αριθ. 14/3-8-2022 (θέμα 5ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

 π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την 

προμήθεια του είδους «Εξοπλισμός εργαστηριακός οπτικός & α-
κριβείας (εκτός από γυαλιά) - Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων» 
- (CPV: 38000000-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα 
Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών 
(72.673,45€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 28-9-2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 14-10-2022 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21-10-2022 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της  προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού της διακήρυξης είναι 169719. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351150. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Εργασίες καθαρισμού και έργα 
συντήρησης αγροτικών οδών από τα 

συνεργεία του Δήμου Νάουσας

Τρίτη και Πέμπτη κλειστή για μια ώρα η Εγνατία, από 
Βέροια – Πολύμυλο, για μεταφορά ανεμογεννητριών

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 
τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμε-
γεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα 
ανεμογεννήτριας).

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητό-
δρομο, από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας (253 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπε-
δο κόμβο Πολυμύλου (227 χιλιόμετρο), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα Τρίτη, 27 Σεπτεμ-
βρίου 2022 και την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, κατά τις ώρες διέλευσης 
του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 07.00΄ έως 08.15΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής 
οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην 

επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα 
εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοί-
λων Κοζάνης.

Επιπλέον, κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο 
τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου 
έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, στο ρεύμα προς Βέροια, η 
κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστε-
ρή) λωρίδα κυκλοφορίας.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση 
των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων 
ατυχημάτων.



Εν όψει της νέας περιό-
δου η Διοίκηση με την τεχνι-
κή ηγεσία και τους παίκτες 
θα κάνει τον ετήσιο αγια-
σμό εν όψει της νέας πε-
ριόδου και καλεί  και τους 
φιλάθλους να τιμήσουν την 

εκδήλωση με την αθρόα 
παρουσία τους.

Από την ΠΑΕ Βέροια η 
σχετική πρόσκληση 

«Την επόμενη Τρίτη 
27/9, παραμονή του εντός 
έδρας αγώνα κυπέλλου με 

τον Κισσαμικό και ώρα 6 
μμ, στο δημοτικό στάδιο 
Βέροιας, θα πραγματοποι-
ηθεί ο αγιασμός της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ, εν όψει της επί-
σημης έναρξης της νέας 
ποδοσφαιρικής περιόδου 

2022-2023.
Ο αγιασμός θα είναι α-

νοικτός, για τους φιλάθλους 
της αγαπημένης μας ομά-
δας, γιατί τους θεωρούμε, 
αναπόσπαστο κομμάτι αυ-
τής».

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ  οι διαιτητές 
των αγώνων της Τετάρτης (28/09) για την 
3η φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, με το 
ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ κόντρα στα Χανιά (Κισ-
σαμικός) να σφυρίζει ο Φίτσας από τον 
Σύνδεσμο Πρέβεζας - Λευκάδας. Επίσης, 
στο αγώνα   του Απόλλωνα Λάρισας με 
τον Εργοτέλη,( άγνωστο αν θα κατέβει  να 
παίξει)  ορίστηκαν οι Ημαθιώτες Μαλούτας 
(διαιτητής) και Μελτζανίδης (4ος).

Αναλυτικά:
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου (16.00)
Τηλυκράτης - ΟΦ Ιεράπετρας (Δημ. 

Λευκάδας)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Τάκος (Αιτ/νίας), Τσαντάς (Η-

πείρου)
4ος: Καζανάς (Ηπείρου)

Βέροια - Χανιά (Δημ. Βέροιας)
Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας / Λευκά-

δας)
Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Νάστος 

(Πρέβεζας / Λευκάδας)
4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)

ΠΟΤ Ηρακλής - Νίκη Βόλου (Καυταν-
ζόγλειο)

Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)

Βοηθοί: Τζιώτζιος, Καραγιάννης (Θράκης)
4ος: Τομαράς (Θράκης)

Καλαμάτα - Προοδευτική (Δημ. Παρα-
λίας)

Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πλακάς, Μανούρας (Δυτ. Ατ-

τικής)
4ος: Παπακωνσταντίνου (Φθιώτιδας)

ΑΟΑΝ - Επισκοπή (Δημ. Αγίου Νικο-
λάου)

Διαιτητής: Κουκουράκης (Xανίων)
Βοηθοί: Κομισοπούλου, Μαρκετάκης 

(Χανίων)
4ος: Γεωργόπουλος (Χανίων)

Ηλιούπολη - Athens Kallithea (Α’ Ηλιού-
πολης)

Διαιτητής: Ρούτσης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Τριαντάφυλλος, Σπηλιώτης 

(Κορίνθου)
4ος: Σπήλιος (Κορίνθου)

Απόλλων Λάρισας - Εργοτέλης (Φιλιπ-
πούπολης)

Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Μινούδης (Πιερίας), Καλορο-

γιάννης (Πιερίας)
4ος: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
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Ένα ...άλλο γήπεδο θα αντι-
κρύσουν οι φίλαθλοι της βασίλισ-
σα του βορρά μετά την  επανα-
σπορά του χλοοτάπητα αλλά και 
το γενικό βάσιμο και την συντήρη-
ση των χώρων των κερκίδων και 
των τουαλετών. 

Όταν υπάρχει μεράκι και αγά-
πη  όλα μπορούν να γίνουν για 
έναν χώρο όπου η αγαπημένη ο-
μάδα  της Βέροιας πρέπει να έ-
χει άνετους και καθαρούς χώρους 
και κυρίως έναν αγωνιστικό χώρο 
που μόνο καλό μπορεί  να προ-
σφέρει στους παίκτες της ομάδας 
ώστε να  παίξουν καλύτερο ποδό-
σφαιρο στο δύσκολο πρωτάθλημα 
που έρχεται. 

Η Διοίκηση μπήκε μπροστά  α-
πό την αρχή ώστε να γίνουν άμε-
σα αυτά τα έργα που άλλαξαν όλη 
την αισθητική του Δημοτικού Στα-
δίου.  Οπτασία χρωμα΄των στις 
κερκίδες και τους γύρω χώρους 
με έντονα τα αγαπημένα χρώματα 
της βασίλισσα του βορρά , που 
μετά απο  χρόνια θα φοράει και 
πάλι την «γνήσια» φανέλα με τα 
χρώματα που την καθιέρωσαν σε 
όλη την Ελλάδα. 

Αξίζουν συγχαρητήρια σε ό-
λους για την πρωτοβουλία και μα-
κάρι να υπάρχει και συνέχεια...

Άλλαξε η εικόνα
του Δημοτικού σταδίου Βέροιας

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στις 16.00
ο αγώνας κυπέλλου ΠΑΕ Βέροια-Χανιά

Αγιασμό για την νέα χρονιά θα κάνει
η ΠΑΕ Βέροια την Τρίτη στο Δημοτικό Στάδιο



Η όμορφη παρέα, το κέφι, η ζωντάνια, τα 
χαμόγελα, η καλή διάθεση, η ωραία τοποθε-
σία και ο αίθριος καιρός αποτέλεσαν τα συ-
στατικά της επιτυχίας του 1ου μίνι τουρνουά 
της Ένωσης Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, που 
διεξήχθη το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, 
στο Καφέ Ξαρχάκος, στο Πάρκο της ΧΑΝΘ, 
ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Πύργο.

Η διοργάνωση ήταν ανοιχτή, με ελεύθερη 
συμμετοχή για όλους.

Το παρών έδωσαν 18 παίκτες, που αγω-
νίστηκαν σε 4 αγώνες με σύστημα ελβετικό.

Την 1η θέση κατέκτησε η Βεροιώτισσα Α-
ναστασία Καρακόλη, τη 2η θέση ο Μπάμπης 
Κωνσταντινίδης και την 3η η Λένα Αποστο-
λίδου. Νικήτρια της Β΄ άτυπης κατηγορίας η 
Εύα Σίσκου και νικήτρια της Γ΄ άτυπης κατη-
γορίας η Βεροιώτισσα Αλεξάνδρα Μηνά.

Συνεχίζει την προετοιμασία 
της η ομάδα Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
τελειώνοντας την 5η εβδομάδα με 
βαρύ πρόγραμμα προπονήσεων. 
Οι «κυανέρυθροι» έδωσαν δυο 
ακόμη φιλικά παιχνίδια.

Την Τετάρτη 21/9 αντιμετώ-
πισαν την Βεργίνα, της οποίας 
επικράτησαν με το ευρύ σκορ 9-
0. Η Βεροιώτικη ομάδα ξεκίνησε 
το ματς με τους εξής: Αδαμίδης, 
Χαβιαροπουλος, Χοχλιουρος, Κα-
ρασαριδης, Τάσο, Βασιλειάδης, 
Κετογλου, Φουγιας, Λαφαρας, 
Σουπιαδης, Φωτόπουλος., Στην 
επανάληψη αγωνίστηκαν και οι: 
Τεγος Αθ., Τεγος Τρ., Τσανασιδης, 
Ματελοπουλος, Τσανακτσιδης, 
Δημητρουλακος, Τουφας, Γρα-
τσιανος.

Την Παρασκευή 23/9 αγωνί-
στηκαν στο Λυκοστομο Πέλλας με 
την τοπική ομάδα, από την οποία 

γνώρισαν την ήττα με 3-1 Έχο-
ντας ένα κακό πρώτο ημίχρονο 
από την κούραση των προπο-

νήσεων, η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ 
βρέθηκε να χάνει με 3-1 (το γκολ 
ο Λαφάρας με πέναλτι). Στην επα-

νάληψη οι «κυανέρυθροι» έδειξαν 
καλύτερο πρόσωπο, δημιούργη-
σαν πολλές ευκαιρίες μεταξύ των 
οποίων και δύο δοκάρια, αλλά δεν 
κατάφεραν να σκοράρουν.»Σύν-
θεση ΒΕΡΟΙΑΣ: Αδαμίδης, Καρα-
σαριδης, Τάσο, Χαβιαροπουλος, 
Δημητρουλακος, Βασιλειάδης, 
Φουγιας, Κετογλου, Σουπιαδης, 
Φωτόπουλος, Λαφαρας. Στο β’ 
μέρος έπαιξαν και οι Τέγος Τρ., 
Τέγος Αθ., Χοχλιουρος, Τσανασι-
δης, Τσανακτσιδης, Ματελοπου-
λος, Γρατσιανος.

Επίσης στο τεχνικό επιτελείο 
της Κ19 συνεργάτης του Τάσου 
Ανθυμιάδη θα είναι μετά τον Χρή-
στο Ζαρογιαννη και ο Ραφαήλ 
Μπαντής, ο οποίος ήρθε από την 
Κέρκυρα και από την Ακαδημία 
του Σφακιανάκη, ενώ είναι κάτο-
χος διπλώματος UEFA B’.
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Δύο φιλικά έδωσε η ομάδα Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ
Νέος προπονητής στο τεχνικό τιμ

2ο Τουρνουά Μπάσκετ 
«Δημήτρης Γκίμας
στις 1-2 Οκτωβρίου

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ανήκει στον σπου-
δαίο Δημήτρη Γκίμα. Το διήμερο 1-2 Οκτωβρίου ο διοργανωτής 
Φίλιππος Βέροιας, ο Αίας Ευόσμου, η Γέφυρα και τα Τρίκαλα, θα 
συμμετάσχουν σε τουρνουά μνήμης στο ΔΑΚ “Δημήτριος Βικέλας” 
και στην αίθουσα που πήρε το όνομα του «Δημήτρης Γκίμας» του 
Μακροχωρίου.

Το 2ο τουρνουά “Δημήτρης Γκίμας” πραγματοποιείται σε συνδι-
οργάνωση με το ΚΑΠΑ Βέροιας και έχει οριστεί γενική είσοδος στα 
2€, η οποία θα διατεθεί εξ’ ολοκλήρου για τις ανάγκες του φιλαν-
θρωπικού σωματείου “Πρωτοβουλία για το Παιδί”.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο1/10
17:00 ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας – ΜΓΣ Γέφυρας
19:00 ΑΠΣ Αίας Ευόσμου – Τρίκαλα Basket

Κυριακή2/10
15:00 Μικρός Τελικός
17:00 Μεγάλος Τελικός

Ευχαριστήριο του Δ.Σ
της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

Έναν ακόμη επιχειρηματία που στέκεται κοντά στην ομάδα ευχα-
ρίστησε το Δ.Σ της ΠΑΕ Βέροια για την προσφορά του. 

Αναλυτικά 
«Η διοίκηση της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ , αισθάνεται την ανάγκη, να ευχα-

ριστήσει και δημόσια την δ/νση της γνωστής πιτσαρίας - εστιατορί-
ου PRIMAVERA, για την προσφορά ενός πλήρους γεύματος στην 
αποστολή της ομάδας, πριν την αναχώρηση αυτής στα Γιάννινα.»

Την 1η θέση κατέκτησε η Βεροιώτισα
Αναστασία Καρακόλη σε τουρνουά σκραμπλ

στην Θεσσαλονίκη



«Εν Σώματι Υγιεί»
Στο Αργοστόλι ο Μαύρης για το 
Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης ΑμεΑ

Ακόμα μια ευκαιρία διεθνής καταξίωσης 
για τον νεαρό αθλητή μας Στο Αργοστόλι 
της Κεφαλονιάς θα κτυπήσει η καρδιά του 

παγκοσμίου para table tennis  αφού για πρώτη 
φορά στη χώρα μας διοργανωθεί ένα τόσο μεγά-
λης αξίας τουρνουά, μετά τους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Συγκεκριμένα, οι αγώνες του ITTF Fa20 Greek Para Open 2022 
θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι, στο κλειστό γυμναστήριο 
«Αντώνης Τρίτσης», και είναι μέρος από το καλεντάρι του Para 
Table Tennis της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 

Στο τουρνουά θα συμμετέχουν 155 αθλητές από 30 χώρες. Συν-
διοργανωτές του τουρνουά είναι η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρίες, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακή 
ενότητα Κεφαλονιάς Ιθάκης, ο Δήμος Αργοστολίου και η ΕΦΟΕΠΑ. 

Στο τουρνουά θα συμμετέχει και ο διεθνής με την Εθνική Ομάδα 
ΑμεΑ Μαύρης Λευτέρης στην κατηγορία 6 των ορθίων. Ο Μαύρης 
μετά την εκ νέου άνοδό του στην Παγκόσμια Κατάταξη του αθλήμα-
τος (Νο39 πλέον) θα αγωνιστεί στο Ατομικό της κατηγορίας του, αλ-
λά και στο Διπλό Ανδρών (MD14) με συμπαίκτη τον Ολλανδό Paul 
Van Der Οord, αλλά και στο Διπλό Μικτό (XD14) με συμπαίκτρια 
την Ελληνίδα πρωταθλήτρια Καΐπη Μαρία-Ισμήνη του Π.Α.Σ.Κ.Α. 

Η συμμετοχή του Μαύρη δε θα είναι η μόνη από το «Εν Σώματι 
Υγιεί» Βέροιας. Στο Αργοστόλι θα ταξιδέψουν επίσης οι αθλητές 
από τη Βέροιας Καραγιάννης Θωμάς-Αριστοτέλης και Κάπας Κων-
σταντίνος με την ιδιότητα του Διαιτητή, αλλά και ο Τεχνικός Διευθυ-
ντής του «Εν Σώματι Υγιεί» και Τεχνικός Σύμβουλος της Εθνικής 
Ομάδας ΑμεΑ κ. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος με την ιδιότητα του Υπεύ-
θυνου Αγωνιστικού Χώρου.

Ανώτερος ο Αερωπός Έδεσ-
σας νίκησε στο γειτονικό ντέρμπι 
τον Ζαγφειράκη Νάουσας με 23-
21 δίκαια και καθαρά στο κατάμε-
στο κλειστό της Έδεσσας.

Στο πρώτο ημίχρονο ο αγώνας 
ήταν ντέρμπι με σκληρές μάχες 
και χαμηλό σκορ. Στο β΄μέρος ο 
Αερωπός ξέφυγε στο 41΄με 16-10 
και πήρε την πρώτη του νίκη με 
23-21.

Μετά από ένα πολύ ανταγω-
νιστικό πρώτο ημίχρονο, όπου 
οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο 
σκορ, ο Αερωπός με ένα ξέσπα-
σμα σερί 5-0 μετέτρεψε το 8-8 σε 
13-8 (37’) και λίγο αργότερα (41’) 
έφτασε στο +6 (16-10).

Ο Ζαφειράκης αντέδρασε και 
με σερί 4-0 ξαναμπήκε στο ματς 
μειώνοντας σε 16-14 (46’), αλλά 
το επιμέρους σκορ 4-1 των γη-
πεδούχων επανέφερε τη διαφορά 
στα 5 γκολ (20-15) στο 51’

Η ομάδα της Νάουσας πλησί-
ασε ξανά (20-18) στο 55’, αλλά ο 
Αερωπός με νέο σερί 3-0 έφτασε 
στο 23-18 (58’) και κλείδωσε τη 
νίκη για να μειώσει ο Ζαφειράκης 

στο τελικό 23-21 εκμεταλλευόμε-
νος λάθη των Εδεσσαίων.

Καλύτεροι απο τον Αερωπό ο 
Βέρεμτσουκ και ο διεθνής αριστε-
ρός εξτρεμ Παντελής Κωστακίδης 
με 7 γκολ.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 3-4, 4-5, 
7-7, 8-7, 9-8 (ημχ.), 12-8, 15-10, 
16-13, 19-15, 20-18, 23-21

Διαιτήτευσαν: Νάσκος- Χαρί-
τσος

ΑΕΡΩΠΟΣ(Πηλαλίδης): Βέ-
ρεμτσουκ, Γεωργαλής, Κωστα-
κίδης 7, Τσέλιος, Μπουτκάρης, 
Παπαγιάννης 1, Μπούλκιν 2, 
Μαυροδουλάκης 2, Μποτσκάρεφ 

5, Μουμτζιδέλης, Κράλλης 2, Α-
θανασιάδης, Κουκουτσίδης 3, Γά-
τσης, Μήγγας 1, Τοτίδης.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): 
Αθανασίου, Μπόλας 2, Κανιζάι 2, 
Τζουβάρας, Τσαγκέρας 1, Θεοδω-
ρόπουλος 3, Μπουμπουλένδρας, 
Ρότζιος, Μισαηλίδης 5, Μπιλιούρης, 
Αποστολίδης 3, Ρίζος, Μίλοβιτς, Βα-
φείδης 2, Τσάτσας, Λόλας 3.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, 
Δίλεπτα: 7-3, Πέναλτι: 1/1-3/4

Τααποτελέσματα
Βριλήσσια - Ιωνικός ...  29-28
Διομήδης - ΧΑΝΘ  ...... 35-22
Πυλαία - ΑΕΚ  ............. 18-22
Αερωπός - Ζαφειράκης  .23-21
ΠΑΟΚ - Δράμα  ........... 32-20
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Τρίτη 27-09-2022

13:30-17:30 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-

64102

21:00-08:00 ΚΑ-

ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-

ΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έ-

ναντι ΙΚΑ) 23310-27507

Φαρμακεία
Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ

Σεπτέμβριος 2022
Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

26-09-2022 μέχρι 

02-10-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πολύ δυνατό τεστ για την ομά-
δα του Φίλιππου με “άρωμα” Β’ 
εθνικής. Το απόγευμα του Σαβ-
βάτου, το νεανικό σύνολο του Ευ-
θύμη Κοθρά φιλοξένησε τη Νίκη 
Βόλου στο ΔΑΚ “Δημήτριος Βικέ-
λας”, σε μια φιλική αναμέτρηση 
προπονητικού χαρακτήρα, αλλά 
εν τέλει υψηλής έντασης.

Αυτό μαρτυρά και το τελικό 
σκορ με τον Φίλιππο Βέροιας να 
είναι ο τελικός νικητής με 79-77 
και τους δύο προπονητές να συ-
νεχίζουν τις δοκιμές. Το σκορ ή-
ταν συνεχώς εναλλασσόμενο και 
οι ομάδες κλήθηκαν να διαχειρι-
στούν απαιτητικές καταστάσεις, 
όπως οι μικροτραυματισμοί που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
αναμέτρησης και η διαφορά που 
χρειάστηκε να καλύψουν κι οι δυο 
τους.

Η νέα φιλοσοφία του Φιλίππου 
φαίνεται να αποδίδει “καρπούς” 
και εντός του παρκέ παρουσιά-
στηκαν αρκετά θετικά στοιχεία. 
Φυσικά, ο δρόμος της επιτυχίας 
είναι μακρύς, αλλά φαίνεται ότι η 
ομάδα βρίσκει τα “πατήματα” που 
θέλει.

Στα ευχάριστα του παιχνιδιού 
και η παρουσία φιλάθλων στο 
ΔΑΚ Μακροχωρίου, οι οποίοι πή-
ραν μια πρώτη “γεύση” από το τι 
θα δουν στη διάρκεια της σεζόν.

Απομένει ένα φιλικό με τον ΑΟ 

Αρετσού Καλαμαριάς την Τετάρτη, 
πριν το 2ο τουρνουά “Δημήτριος 
Γκίμας” (1-2 Οκτωβρίου) και την 
επίσημη έναρξη του πρωταθλή-
ματος.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-43, 

53-42, 79-77
Φίλιππος Βέροιας (Ευθύμης 

Κοθράς): Δήμαλης 21, Μπένας 
20, Νικάι 5, Κάτζος 7, Ελευθεριά-
δης 8, Κωνσταντινίδης 9, Ιγγλέζος 
11, Αποστολίδης 13, Ξενιτίδης 14

Σε φιλικό αγώνα:
Φίλιππος Βέροιας – Νίκη Βόλου 79-77

Ο Αερωπός Έδεσσας νίκησε
τον Ζαφειράκη Νάουσας 23-21

Με νίκη ξεκίνησε το πρώτο 
φιλικό στην Θεσ/νικη για 
τους VERIA WARRIORS

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου οι βετεράνοι του μπάσκετ της Βέροι-
ας ξεκίνησαν την αγωνιστική σαιζόν με φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο 
την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην κατηγορία 40+.

Έτσι τίμησαν οι δύο σύλλογοι την παγκόσμια μέρα βετεράνων 
καλαθοσφαίρισης στο κλειστό γήπεδο της Αμερικάνικης Γεωργικής 
Σχολής στη Θεσσαλονίκη.  

Η ομάδα των VERIA WARRIORS ήταν καταιγιστική στο πρώτο 
και τρίτο δεκάλεπτο και η νίκη ήρθε φυσιολογικά με το σκορ να κλεί-
νει στο 65-75.

Εντυπωσίασαν τα 16 τρίποντα, η πολύ καλή άμυνα και ο συνεχής 
γρήγορος ρυθμός που έδωσε η ομάδα μας. Διακριθέντες όλοι οι 
συμμετέχοντες, με τους Ιωσηφίδη Μάκη και Κοτζάμπαση Γιώργο να 
κουβαλάνε την ομάδα στους ώμους τους.

Δυνατές μάχες κάτω απο τα καλάθια αλλά ποτέ με αντιαθλητικό 
τρόπο με το κλίμα να είναι όπως πάντα εξαιρετικό.

10-26, 29-37, 39-53, 65-75 (τελικό)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Πετράς (προπονητής), Τρακοσάρης, Σύρος, 

Καραποστόλου, Χρονόπουλος, Οικονόμου, Δάγκας, Φαρμάκης Κ, 
Φαρμάκης Γ., Βλαχάκης, Καρδονάτης, Παπασαραφιανός, Κοσμάς, 
Ταρναρίδης

VERIA WARRIORS: Καραθανάσης (προπονητής), Τυριακίδης 5 
(1), Κωστογλίδης 2, Καραθανάσης, Κασάπης 3 (1), Τσακίρης 10 (1) 
αρχηγός, Εμμανουηλίδης 2, Κοτζάμπασης 20 (6), Μπέρσος, Ιωσηφί-
δης 35 (6), Κλωνάρας 5 (1)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τη-
λέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Σεπτεμ-

βρίου 2022 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής Βεργίνας ο Ιωάν-
νης Γεωρ. Τσιγγενόπουλος σε ηλικία 
69 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Σεπτεμ-

βρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Κλεονίκη Τζιρίδου σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Σεπτεμ-

βρίου 2022 στις 12.45 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Παλαιοχωρίου 
Ημαθίας ο Βασίλειος Μπεντίλας σε ηλι-
κία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Σεπτεμ-

βρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Χριστίνα Ρήγα σε ηλικία 95 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-

ροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , εις 

μνήμη του συζύγου της και των γονέων της.
-Τις κ.Ευανθία και κ.Ευτυχία Ζέστα , για την ευγενική προσφο-

ρά ενός ορθ.κρεβατιού,στρώματος και μηχανισμού με αερόστρω-
μα , εις μνήμη του πατέρα τους Θεοφάνη Ζέστα , με την συμπλή-
ρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

-Την  Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, κ.Τσιπου-
ρίδου Αθηνά ,για την ευγενική προσφορά χυμούς ροδάκινου , για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε 
αντί στεφάνου ,εις μνήμη της αγαπημένης τους νύφης , Μαρίας 
Μονέζη.

-Την κ.Ιωαννίδου Ζωή , για την ευγενική προσφορά 25 Kgr 
κρεμμύδια.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προ-
σφορά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως 

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Διανομή τροφίμων για 

τα μέλη του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου από 

σήμερα έως την Πέμπτη 
29 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινω-
νικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, θα 
πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων, ειδών πρώ-
της ανάγκης και σχολικών ειδών στις ωφελούμενες 
οικογένειες – μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
για τον μήνα Σεπτέμβριο, από την Τρίτη 27/09/2022 
έως και την Πέμπτη 29/09/2022 από 10:00 π.μ. έως 
15:00 μ.μ., στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου, τηρώντας με υπευθυνότητα το υγειονομικό 
πρωτόκολλο.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα ενημερωθούν και 
με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία 
διεξαγωγής της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms, οι 
οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάν-
δρειας στεγάζεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, τηλ. 2333053071 & 2.

Δεύτερη βάφτιση 
παιδιού 

ωφελούμενης 
της δομής 

του «Έρασμου»
-Παρόντες οι εργαζόμενοι και μέλη 

του ΔΣ του Συλλόγου
Για όλους εμάς, στον Σύλλογο Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος», ΔΣ, εργαζομένους 
και μέλη, αποτελεί πολύ σημαντική ηθική ι-
κανοποίηση να παρακολουθούμε την πο-
ρεία των ωφελούμενων γυναικών του Ξενώνα 
Βραχείας Διαμονής, όχι με την υποχρέωση 
του θεσμικού μας ρόλου αλλά κυρίως με το 
σταθερό ενδιαφέρον και την αγάπη μας στα 
πρόσωπα και στα γεγονότα που τα συνοδεύ-
ουν. Έτσι είναι μεγάλη χαρά, συγκίνηση και 
τιμή να παραβρισκόμαστε για δεύτερη φορά 

στη βάφτιση γιου ωφελούμενης μητέρας τριών παιδιών, που πραγματοποι-
ήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μακροχώρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου, όπου εργαζόμενοι και μέλη του ΔΣ δώσαμε το παρόν και την υποστήρι-
ξή μας, στο μέτρο του δυνατού για την ευόδωση του ιερού αυτού σκοπού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως «Έρασμος» και για λογαριασμό της ωφελούμε-
νης μητέρας και των παιδιών της, ευχαριστούμε θερμά, για την σημαντική 
συνεισφορά τους στην όλη προετοιμασία και πραγμάτωση της τελετής:

- Την κ. Τζιούρτζια Αθηνά για την προσφορά βαφτιστικών ειδών 
(μπομπονιέρες)

- Τον κ. Στογιάννο Γ. (Στογιάννου Γ&Ε-Αργ ΟΕ)  για την προσφορά 
γλυκισμάτων

Οι ανιδιοτελείς και απλόχερες προσφορές των παραπάνω συμπολι-
τών μας «ενσαρκώνουν» στην πράξη το πνεύμα του εθελοντισμού που 
αποτελεί τον «θεμέλιο λίθο» της ίδρυσης και δράσης του «Έρασμου» και 
επικυρώνουν για ακόμη μια φορά την καθοριστική συμβολή της όποιας 
ευγενικής χορηγίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων 
συνανθρώπων που συνδράμουμε.

¬Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κε-
ντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Παράταση υποβολής 
αιτήσεων στο ΙΕΚ 
Βέροιας της ΔΥΠΑ

-Διετής επαγγελματική κατάρτιση 
με πρακτική άσκηση 

Συνεχίζονται οι εγγραφές ως 28 Σεπτεμβρίου 2022 με 
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα 31 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), , για το έτος κατάρτισης 
2022-2023, σε 47 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά 
εργασίας. 

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον 
απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτή-
τως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά 
μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-
skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → 
Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Tα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυνα-
φθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF. Τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και 
το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος έχει 
δικαίωμα να επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης 
με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξα-
μήνων.Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά 
από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κα-
τάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου  
5. Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-2023 στο ΙΕΚ 
ΒΕΡΟΙΑΣ είναι οι εξής:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
3. Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
4. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας 
5. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχι-

ών και Ονυχοπλαστικής  
6. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ Γ΄εξαμ.
7.  Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ εξαμ.
8. Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄εξαμ.
9. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και 

Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
Γ΄εξαμ.

Για να βρείτε τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ που λειτουργούν στην περιο-
χή σας, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, επισκε-
φτείτε τη διεύθυνση: 

h t t p s : / / w w w. d y p a . g o v. g r / i e k - o a e d - a r k h i k i -
epaghghelmatiki-katartisi
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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:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 

Παλατίτσια εντός του οι -
κισμού 480 τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με αποθήκη 
και αχυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 6973 
358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 
τ.μ. στην περιοχή Πιερίων, 
δίπλα στην πρώην ALPHA 
BANK. Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209 

τ.μ., συντελεστής δόμησης 1,2, 
Διογένους με Πιερίδων Μου-
σών γωνία, Βέροια. Τηλ.: 2331 
300901, 6944 555197.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 2 

στρέμ. στους Γεωργιανούς, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 48τμ, Ελ. Βενιζέλου 
35, κέντρο Βέροιας. 1ος όροφος, προσόψεως, 
μπαλκόνι στην πρόσοψη, χωρίς ασανσέρ, ενερ-
γειακής κλάσης Δ. 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο, 1 Σ/Κ, χωλ. 
Ανακαινισμένο 08/2022. Αυτόνομη θέρμανση/ψύξη 
με 2 κλιματιστικά LG A+++. Κουφώματα ενεργειακά 
PVC, σίτες, ρολά, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλέφω-
νο. Έπιπλο κουζίνας με νεροχύτη και απορροφη-
τήρα inox. Μπάνιο πλήρες, με παράθυρο, θερμο-
σίφωνο ηλεκτρικό 80λτ. Κατάλληλοκαιγιαεπαγ-
γελματικήστέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6982119584, 
6971806111.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις α-
νακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσο-
ψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 
3ος όροφος, κοντά σε 
αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλ-
ληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 12868 Κάτω Ελιά  ενοικιάζεται και-

νούργιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. καθ. στο ισόγειο , είναι σαν μονοκα-
τοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος 
ανακαίνισης 2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα 
ξεχωριστή , χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 
WC.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, μηνιαίο μίσθωμα 260€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ: 105394 ΠΑΠΑΚΙΑ, Ενοικιάζεται νεό-
δμητο Διαμέρισμα 75τ.μ., κατασκευής του 2005, 
από την είσοδο την οικοδομής είναι Ισόγειο, από 
κάτω 1ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλο-
νοκουζίνα και ένα πολύ ωραίο μπάνιο, κομπλέ 
επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές και πλυντή-
ριο ρούχων, δύο ντουλάπες, συνθετικά κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, γωνιακό-προσόψεως με 
πολύ ωραία θέα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, τα έπιπλα δεν μπορούν 
να αφαιρεθούν, σε τιμή προσφοράς μόνο 270€. 
Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
Θα είναι ελεύθερο 20/09/2022.

Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται δια-
μπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος, 
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με  
ατομική  θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη 
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυ-
στήρα, με δρύινα δάπεδα και  άνετη πρόσβα-
ση, ενοίκιο  330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την 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. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος 
ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή και η  
κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα πα-
τώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου 
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για  
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 270€.

Κωδ.23019 ΑΝΟΙΞΕΩΣ επί της  Ανοίξεως ε-
νοικιάζεται επιπλωμένο διαμ/μα 2 ορ με 2-3δσκλ 
, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μια 
μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας τιμή 420€.

Κωδ: 24687 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οροφοδιαμέρι-
σμα 119 τ.μ., καθαρό, πρόκειται για κατασκευή 
του 2005, 1ος όροφος, έχει 3 υ/δ με εκπληκτική 
θέα και είναι σε υπεράριστη κατάσταση , συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, μεγάλες 

βεράντες , αυστηρών τεχνικών προδιαγρα-
φών και σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής , 
με ατομική θέρμανση με λέβητα pellet,  ηλιακό 
θερμοσίφωνα με ένα πολύ ωραίο μπάνιο , 
έχει τζάκι και δρύινα δάπεδα στα δωμάτια , 
ενεργειακής κατηγορίας Γ , διαθέτει ένα μεγάλο 
κλειστό γκαράζ και αναφέρεται μόνο σε απαι-
τητικούς ενοικιαστές ,  το μίσθωμα του στα 400 
€ τελική. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με ε-
ντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλο-
κουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ 
επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με ανοιχτό 
πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 350 €. 
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/09/2022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει 
δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου συ-
ρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει 
επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 

τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-
τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάστα-
ση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. α-
νακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη 
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.

Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της 
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,  σε εξαιρετικά κα-
λή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας , 
ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ 
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα  με 
100 τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά 
155 τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή 
τιμή, μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

σμα 5ου ορόφου 83τ.μ. καθ., με 2υ/δ. σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε πολυκατοικία αξιώσεων, 
άριστη διαρρύθμιση, με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου που λειτουργεί κανονικά, με ανελ-
κυστήρα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς: 
90.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107416 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πωλείται Ο-
ροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 97τ.μ. μικτά και 
70τ.μ. καθ., με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, νε-
όδμητη κατασκευή του 2002, μοναδικό στον όρο-
φο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε άριστη 

κατάσταση, γωνιακό-προσόψεως, ιδανικό για 
ιδιοκατοίκηση, με κλειστό πάρκινγκ στο Ισόγειο 
20τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 10τ.μ., σε πολύ καλή 
γειτονιά, μοναδική ευκαιρία σε τιμή προσφοράς 
μόνο 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΓΗΠΕΔΟ , κοντά πωλείται  
ημιτελές διαμέρισμα , στα τούβλα 100 τ.μ., 
2ος ορ. με 2-3 υ/δ, διαθέτει  θέση στάθμευσης 
στην αυλή, ατομική θέρμανση πετρελαίου και 
προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 
35.000€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ.. 
Επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, το Ισόγειο α-
ποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνα , 
1υ/δ και μπάνιο και ο 1ος όροφος αποτελείται 
από ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο-καθιστικό και 
ένα WC, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
υπάρχει και αναμονή για τζάκι, βρίσκονται σε 
γαλήνιο περιβάλλον, με απόλυτη ησυχία, με 
πολύ ωραίο κήπο, γκαράζ 25τ.μ. για 2 αυτοκί-
νητα, αποθήκη στο υπόγειο 7τ.μ. περίπου, το 
κτίσμα υφίσταται σε οικόπεδο 453τ.μ. και έχει 
επίσης άλλα 518τ.μ. οικόπεδο ελεύθερο, σε 
τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 115.000€Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 
καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης 
ως έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-

ΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και 
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικια-
σμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία 
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο 
δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή 
εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. Υπόδει-
ξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Απο-
κλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα 
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα 
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677 
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαι-
ρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12925 Χωραφοοικόπεδο πάνω α-
πό το Πανόραμα στην Καλογριά 8.100 τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα μέσα και με 
πολύ ωραία θέα πωλείται στις 50.000€. Τιμή 
ευκαιρίας . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

λύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού 
. Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 

απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπά-
νιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., κα-
ταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου 
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ 13174 ΒΕΡΓΙΝΑ , σε εξαιρετική τιμή 
πωλείται οικόπεδο 1135 τ.μ., στο πάνω μέρος 
της Βεργίνας , με σπάνια  θέα ,  ελαφρώς 
επικλινές , εξαιρετικό για επένδυση αλλά και 
για δόμηση μονοκατοικίας μόνο 33.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομή-
σιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέ-
γερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ α-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγά-
λο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
, εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματι-
κής ευκαιρίας , μόνο 25.000€.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκα-
τάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  
στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα 
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 τ.μ.  αμ-
φιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας 
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για 
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άπο-
ψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυ-
τή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 250.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

νίκης περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυ-
πο σχολείο,  Χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  
1227 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική , 
απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  
προσανατολισμό ,  σε προνομιακή τοποθεσία 
, πάνω στον κεντρικό δρόμο , σίγουρα για 
απαιτητικούς αγοραστές ,  τιμή έκπληξη , μόνο 
95.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 32 στρέμματα, με δυνατό-
τητα επέκτασης ακόμη 16στρεματων (μπάντα)  200 x 
200, 4 όψεων, πρόσοψη 200 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, 
κτίζει 4.000 τ.μ., ρεύμα - νερό, μεσίτες δεκτοί, πλησίον 
εργοστασίου ΑΣΠΙΣ στο Ζερβοχώρι, ποτιστικό δίκτυο 
περιμετρικά, πάνω στο δρόμο δίπλα στο χωριό, ηλιό-
λουστο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, κατάλληλο 
για καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, εργοστάσιο, κατοι-
κία, κτήμα, διαθέσιμο,  τιμή, συζητήσιμη, 2.200,00€ 
το στρέμμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλέφωνα: 
2332047779 , 6932440846



ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-
ντρο της Βέροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα από 
120 τ.μ. και πάνω (3 ή 4 δωμά-

τια) για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιοχή Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6947 606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
πλήρως ανακαινισμένο, στην Τρι-
ανδρία Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, σα-
λόνι, χωλ, κουζίνα, W.C., φυσικό 
αέριο, air condition, πολύ κοντά 
στα Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 
6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 
1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, 
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, 
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 

120 τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. πατά-
ρι, εξαιρετικής προβολής σε ά-
ριστη κατάσταση κοντά στη Γέ-
φυρα Κούσιου. Πληρ. τηλ.: 6972 
269839 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35 
τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσω-
τερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει 
μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 
6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-
τοκινήτων πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
εργασία σε εταιρία με σκαλω-
σιές. Τηλ.: 6942 462643 & 6982 
021124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητο-
πωλείο για πρωινες ώρες στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 27727, ώρες 
επικοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-
δα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώρι. 
Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 6984 
427753.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑΤΡΟ-
ΦΙΜΑΙΚΕ–GREENMARKETS 
αναζητά υπάλληλο λογιστηρί-
ου-βοηθό λογιστή για τη στελέ-
χωση του λογιστηρίου της στη 
Βέροια. Παλαιότερη εμπειρία σε 
αντίστοιχη εμπορική εταιρία θα 
ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιογρα-
φικών: career@greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φρο-
ντίζει άτομο με αστάθεια στα πό-
δια. Πληρ. τηλ.: 6970 510164 
ή 23310 66976 στη Βέροια κ. 
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδι-
κή άδεια από επιχείρηση στη Βέ-
ροια γία πλήρη απασχόληση. ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολό-
γος αυτοκινήτων από επιχείρηση 
στη Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνερ-
γείου από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 
322387.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα 

και περιποίηση ηλικιωμένων, με πεί-
ρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986 839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 
και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων 
για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6993 
678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με 

κοπέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, 
χωρίς παιδιά, με αρχές, για σο-
βαρό σκοπό. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 004915120919348.

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

•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.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

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.
FLAMOYRIES 100tm.4D,S,K,38.000E
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι, ενδο-
δαπέδια 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 ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
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. 35.000ευρώ.
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

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινισμέ-
νο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
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 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
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.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 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 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-
κή ισόγεια μονοκατοικία 
70 τ.μ., στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού,  κα-
τασκευής 2003, σε οικό-
πεδο 500 τ.μ., πλήρως 
επιπλωμένη, ξύλινα σύγ-
χρονα κουφώματα, μέσα 
στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
CustomerServiceAgent

Ο Customer Service Agent θα στελεχώσει το τηλεφωνικό μας 
κέντρο και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών, 
την ενημέρωσή τους για νέους τίτλους βιβλίων και τη διεκπεραίωση 
των παραγγελιών.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Πολύ καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office 

(Word, Excel)
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Επιθυμητά Προσόντα:
•Πτυχίο ξενόγλωσσης ή ελληνικής φιλολογίας 
•Διδακτική εμπειρία
•Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο

 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 
ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
CSA_22, έως τις 16/10/22.



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 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304



Με κάθε επισημότητα υποδέχθηκε 
ο Δήμος Αλεξάνδρειας την Κυριακή 25 
Σεπτεμβρίου 2022 την «Φλόγα της Α-
γάπης» της 20ης Λαμπαδηδρομίας Ε-
θελοντών Αιμοδοτών, που διοργανώνει 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) με 
την συμμετοχή των τοπικών ομάδων και 
συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Η «Φλόγα της Αγάπης» αφού έφθα-
σε στην πόλη μας οδηγήθηκε με μηχα-
νές και όχημα της Ελληνικής αστυνομί-
ας του Α.Τ Αλεξάνδρειας στο χώρο του 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου όπου με θερμά 
χειροκροτήματα του κόσμου έγινε η υ-
ποδοχή της.

 Τη «Φλόγα της Αγάπης» συνόδευε 
ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.
Σ.Ε.Α. και Εντεταλμένος της 20ης Πα-
νελλήνιας Λαμπαδηδρομίας για τη Μακεδονία, κ. Θεολόγος Ζώτος.

Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΕΑ τηρώντας «ευλα-
βικά» το τελετουργικό, άναψε τη δάδα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Προστασίας κ. Δριστά Στέφανου. Ο Αντιδήμαρχος ακολούθως άναψε 
τις δάδες των λαμπαδηδρόμων.

Αμέσως μετά, ακολούθησε Λαμπαδηδρομία με συνοδεία Αστυνο-
μικού οχήματος, μηχανών Αθλητικών Συλλόγων, Ομάδων, Εθελοντών 
Αιμοδοτών και πλήθος κόσμου, επί των οδών: Βεροίας – Ναούσης, 
Δ. Βετσοπούλου – Θεμιστοκλή Σοφούλη μεταφέροντας το μήνυμα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας στην πόλη μας.

 Η φλόγα της αγάπης κατέληξε στο χώρο του Δημοτικού Αμφιθε-

άτρου, όπου πραγματοποιήθηκε άναμμα του βωμού 
υπό τον ήχο του Εθνικού μας Ύμνου.

Ακολούθησε απονομή Βεβαιώσεων Συμμετοχής – Ευχαριστηρί-
ων σε όλους τους λαμπαδηδρόμους όπως επίσης και σε όλους τους 
Συλλόγους (Αθλητικούς – Ομάδες -Συλλόγους Εθελοντών) μέσω των 
εκπροσώπων τους.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης υπήρχε μπουφές για όλους όσους 
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και το Περιφερειακό Τμήμα του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας, το οποίο παρείχε υγειονομική 
κάλυψη κατά την πορεία της Λαμπαδηδρομίας και καθ’ όλη την διάρ-
κεια της.

Παράλληλα την ημέρα αυτή συγκεντρώθηκαν φάρμακα για το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, που στόχο έχει την 
στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι αδυνατούν να αντα-
πεξέλθουν στην αγορά φαρμάκων.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ευχαριστεί θερμά:
• Την Κ.Ε.Δ.Α. για την παραχώρηση του χώρου διεξαγωγής της 

εκδήλωσης.
• Το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, κ. Κεφτέ 

Βασίλειο που συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή της λαμπαδηδρομίας 
στη πόλη μας.

• Τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Εθελοντών Αιμοδοτών κ. Ζώτο Θεολόγο που μετέφερε στην πόλη μας 
την φλόγα της Αγάπης.

• Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλε-
ξάνδρειας το οποίο παρείχε Υγειονομική κάλυψη κατά την πορεία της 
Λαμπαδηδρομίας και της εκδήλωσης.

• Τους Αθλητικούς Συλλόγους τις Ομάδες & τους Συλλόγους Εθελο-
ντών που ανταποκρίθηκαν με προθυμία και συμμετείχαν ενεργά στη 
Λαμπαδηδρομία.

• και όλους όσους συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλω-
σης καθώς και τους δημότες που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

P Γηραιά ήπειρος σε Αλ-
τσχάιμερ…

P Από εκεί που θα ζούσαμε 
χειμώνα 42, βλέπω να ζούμε 
Οκτώβρη του 40.

P  Τσάι με Μελόνι στο 
μπαλκόνι!

P Με την Τζόρτζια θα διαπι-
στώσουμε πόσο καλός ήταν ο 
δικός μας ο Τζορτζ.

P Κατά τα λοιπά γενικά. Διαβάζω ότι στον 
πλανήτη Άρη υπάρχουν 7 τόνοι σκουπίδια 
από τη Γη. Μάλλον εκεί χάνονται οι κάλτσες 
από τα πλυντήρια.

P Μην εκνευρίζεσαι αν ο γείτονάς σου έχει 
το στέρεο ανοιχτό στις δύο το πρωί.  Τηλεφώνησέ 
του στις τέσσερις, και πες του πόσο σου άρεσε.

P Το χασμουρητό είναι ο τρόπος του οργα-
νισμού να σου πει: ‘Έχεις 15%μπαταρία’.

P Η άλλη στο super market βάζει το χαρτί υγεί-
ας σε ξεχωριστή σακούλα από τα φαγώσιμα. Λες 
και σε λίγες ώρες δεν θα συναντηθούν.

P  Κάθε φορά που η μάνα μου θέλει να της 

κατεβάσω το μίξερ από το ράφι, μετα-
μορφώνομαι από δύο μέτρα γάιδαρος 
σε δυο μέτρα παλικάρι.

P Το σεξ μετά τα 80 είναι σαν να παί-
ζεις μπιλιάρδο με σπάγκο αντί για στέκα.

P Αν περιμένεις τηλέφωνο και δεν 
χτυπάει, πήγαινε τουαλέτα. Πιάνει εν-
νιά στις δέκα.

P Κουμουνιστής είναι εκείνος που δεν 
έχει τίποτα και θέλει να το μοιραστεί με 
όλο τον κόσμο.

P Η αμήχανη στιγμή που παραγ-
γέλνει σουβλάκια ο Κασιδιάρης και ο 
ντιλιβεράς είναι αλλοδαπός!

P Και:
Δύο φοιτητές, ένας Πόντιος κι ένας Αθηναίος, 

μπαίνουν μαζί στις τουαλέτες μιας καφετέριας λί-
γο πριν φύγουν. Μια στιγμή κοιτάει ο ένας το που-
λί του άλλου και βάζουν τα γέλια. Του Αθηναίου 
είναι ίσιο ενώ του Πόντιου είναι στριφτό!

«Χα-χα! Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πουλί ποτέ!» 
λέει ο Αθηναίος.

«Γιατί ρε, τι έχει;» ρωτάει ο Πόντιος.
«Είναι σαν πλεξούδα ρε συ!»

«Γιατί το δικό σου που είναι ίσιο είναι καλύτε-
ρο;»

Μετά από λίγο, το τινάζει ο Αθηναίος φοιτητής 
και του λέει ο Πόντιος:

«Όπα τι έκανες τώρα;»
«Την τίναξα ρε…»
«Γιατί το έκανες αυτό;»
«Για να πέσουν και οι τελευταίες σταγόνες ρε 

βλάκα!»
«Ααα, τώρα εξηγείται. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια 

τη στράγγιζα!»
Κ.Π.
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Στον Δήμο Αλεξάνδρειας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποδοχή της «Φλόγας της Αγάπης» 
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