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Κινήσεις με σχέδιο
στον αγροτικό τομέα
και όχι στην τύχη!

«Στρατηγική»  χαρακτηρίσαμε στον κύριο τίτλο 
την επίσκεψη Γιαννακάκη στην Αλβανία και δεν είναι 
υπερβολή, αφού η κάλυψη των αναγκών σε εργατικά 
χέρια είναι μείζονος σημασίας και επηρεάζει όχι μόνο 
τον αγροτικό τομέα, αλλά κατ΄επέκταση συνολικά 
την ημαθιώτικη οικονομία. Οι τεράστιες δυσκολίες 
την περίοδο της καραντίνας για την μετακίνηση ερ-
γατών από την Αλβανία και οι δεδομένες ανάγκες 
οδήγησαν τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής να 
ετοιμάσει έγκαιρα το έδαφος για να μην υπάρξουν 
προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι. Περαιτέρω υπήρξε 
και άνοιγμα για συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών 
των δύο χωρών που μελλοντικά ίσως δημιουργήσει 
αμοιβαία οφέλη. Σε κάθε περίπτωση τέτοιες ενέρ-
γειες δείχνουν γνώση, σχέδιο και στρατηγική και ότι 
δεν αφήνουν την κατάσταση στην τύχη της. Αυτό 
κυρίως χρειάζεται ο αγροτικός τομέας, αφού πάσχει 
διαχρονικά…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Των εν Κυζίκω 9 μαρτύρων,

Θεόγνοδος και των συν αυτώ

Βλάβησευπόγειοκαλώδιοπροκάλεσετομπλακάουτ
στοκέντροτηςΒέροιας

Στο σκοτάδι βυθίστηκε το κέντρο της Βέροιας το βράδυ της Τρίτης, δημιουργώντας κυρίως προβλήματα στα κατα-
στήματα. Για περίπου ένα δίωρο μετά τις 8.30 το βράδυ (Τρίτη 26/4) έγινε μπλακάουτ σε κεντρικές οδούς και οικοδο-
μικά τετράγωνα της πόλης(Βενιζέλου, Εληάς, Παστέρ, Εδέσσης, Πιερίων κ.α.) χωρίς να υπάρχει κάποια προγραμματι-
σμένη διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που κατέτεινε ότι υπήρξε κάποια σοβαρή βλάβη. 

Πράγματι σε επικοινωνία που είχαμε με το Τεχνικό Τμήμα του ΔΕΔΔΗΕ μας ενημέρωσαν ότι εντοπίστηκε βλάβη σε 
υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης στην περιοχή κοντά στον ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ). Παρέκαμψαν την βλάβη προκειμένου να 
δώσουν ρεύμα στις περιοχές που είχαν διακοπή και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται ειδικό μηχάνημα 
που θα εντοπίσει ακριβώς το σημείο που έχει βλάβη το υπόγειο καλώδιο και θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση 
της ζημιάς. 

ΑπάντησητηςΔημοτικήςΑστυνομίαςΒέροιας
στοδημοσίευμαμαςγιακυκλοφοριακό«έμφραγμα»

τηνΜ.Εβδομάδα

Με έγγραφό που υπογράφει ο προϊστάμενος τμήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού – αστυνόμευσης δημοτικής αστυ-
νομίας Βέροιας Χαράλαμπος Καπουρτίδης, δίνονται διευκρινήσεις μετά από το χθεσινό ΛΑΪΚΟ ΜΑΣ(Τετάρτη 27/4/2022) 
με τίτλο «Κυκλοφοριακό«έμφραγμα»στοκέντροτηςΒέροιαςτηνΜ.ΠαρασκευήκαιΜ.Σάββατο-Σημειωτόνκαι
πάλιστηνΑγ.Δημητρίου!».

Η επιστολή κατά λέξη αναφέρει:
Κύριε Διευθυντά,
Είναι γνωστό ότι επί πολλά χρόνια η εφημερίδα σας δίνει μεγάλο αγώνα για την ενημέρωση των πολιτών, σε πολλά 

θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, με πολύ κόπο και σοβαρότητα.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ως προς το δημοσίευμα της Τετάρτης 27-4-22 (2 ης σελίδας), 

ότι η Υπηρεσία μας ήταν παρούσα το Μεγάλο Σάββατο στην Πόλη και παρά το λιγοστό προσωπικό που διαθέτει, με τρείς 
Αστυνομικούς για το κυκλοφοριακό θέμα κυρίως. Το περιπολικό μας, με δύο Αστυνομικούς, κινήθηκε ασταμάτητα σε όλο 
το κέντρο της πόλης για να υπάρξει ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Στην διασταύρωση δε των οδών Μητροπόλεως και 
Αγίου Δημητρίου υπήρχε ο τρίτος Αστυνομικός που έκανε ρύθμιση κυκλοφορίας από τις πρωινές ώρες έως το μεσημέρι 
όπου και η ροή των αυτοκινήτων ελαττώθηκε αισθητά. Η συνεργασία της Υπηρεσίας μας και των δικών σας μέσων ενη-
μέρωσης (εφημερίδα και ραδιόφωνο) ήταν συνεχής και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό, με αποτέλεσμα την σωστή και έγκαιρη 
ενημέρωση των πολιτών καθώς και την λύση προβλημάτων που αφορούν τον Δήμο μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σ.Σ.:ΜεικανοποίησηλάβαμετιςδιευκρινήσειςτηςΔημοτικήςΑστυνομίαςΒέροιας,πουεπέδειξεάμεσααντα-

νακλαστικά.ΝαεπιβεβαιώσουμεότιτοπρωίτουΜ.Σαββάτουοίδιοςοκ.Καπουρτίδηςήτανακριβώςμπροστά
στηνσυμβολήΜητροπόλεωςκαιΑγ.Δημητρίουκαιηκατάστασηστονδρόμοήτανομαλή.Ωστόσοηαναφορά
γιατοκυκλοφοριακό«έμφραγμα»αφορούσετοπρωίτηςΜ.Παρασκευήςκαιοιφωτογραφίεςείναιοαδιάψευ-
στοςμάρτυρας.ΦυσικάμηνλησμονούμεότιβασικήευθύνηκαιαρμοδιότηταείναιτηςΤροχαίαςΒέροιας,ηΔη-
μοτικήΑστυνομίαεπικουρείσεαυτότοέργοκαιεκτουαποτελέσματοςφάνηκεότιηαπουσίατηςτηνΜ.Παρα-
σκευήήταναισθητήκαιησυμβολήτηςτοΜ.Σάββατοήτανσημαντική.

Με ιδιαίτερη χαρά και ικα-
νοποίηση στην πρωινή μου 
βόλτα «συνέλαβα» στις οδούς 
Κοντογεωργάκη και 28ης Ο-
κτωβρίου συνεργείο της υπη-
ρεσίας Πρασίνου και Καθαρι-
ότητας του δήμου Βέροιας να 
κάνει αποψίλωση στα πεζο-
δρόμια. Είναι γεγονός ότι τα 
αγριόχορτα με τις πολλές βρο-
χές και την ηλιοφάνεια που 
ακολούθησε έχουν φουντώ-
σει και χρειάζεται επισταμένη 
δουλειά, που φαίνεται ότι κά-
νουν τα συνεργεία του δήμου 
και συμβάλλουν στην ευπρε-
πή εικόνα της πόλης. Με την 
ευκαιρία να μεταφέρω την πα-
ρατήρηση διερχόμενου από το 
σημείο πολίτη που επεσήμανε 
ότι υπάρχουν επιτρεπόμενα 
ζιζανιοκτόνα που πιθανό να 
βοηθούσαν στην ριζική αντιμε-
τώπιση του θέματος, εφόσον 
η χρήση τους δεν δημιουργεί 
άλλα προβλήματα και φυσικά 
δεν επηρεάζουν την δημόσια 
υγεία.  Συνεχίστε την καλή 
δουλειά! 

Καλή αρχή με την αποψίλωση
στο κέντρο της Βέροιας
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Ξεκίνησαν οι εργασίες στο τέταρτο τμήμα του έργου 
κατασκευής διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου

Ξεκίνησαν χθες Τετάρτη (27.04.2022) οι εργασίες στο τέταρτο 
τμήμα του έργου κατασκευής διαβάσεων στην Τοπική Κοινότητα Άνω 
Ζερβοχωρίου, με ανάδοχο την «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε» και φορέα υλοποίησης 
το Δήμο Νάουσας.

Σε ό,τι αφορά στη σήμανση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά την 
κατασκευή του τέταρτου τμήματος έργου, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

-Οι ώρες εργασίας θα είναι 8:00-16:00. Το έργο κατασκευάζεται 
τμηματικά. Πρόκειται για οδό διπλής κυκλοφορίας, με διαχωριστική νη-
σίδα από το ύψος της κεντρικής πλατείας ως και την έξοδο του χωριού 
προς Άγιο Γεώργιο, η οποία διακόπτεται στις συμβολές της οδού με 
όλες τις κάθετες προς αυτή. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν 
και κατά τις νυχτερινές ώρες. 

-Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε αυτή τη φάση στο τμήμα 4 (από 
την οδό Ευσ.Γαϊτανίδη έως την ασφαλτοστρωμένη οδό που βρίσκεται 
παράλληλα με την αρδευτική διώρυγα). 

Πρόκειται για τμήμα της οδού της κατεύθυνσης από Αγγελοχώρι 
προς Άγιο Γεώργιο, πλάτους 6,00μ και μήκους περίπου 140μ. Στο τμή-
μα αυτό πρόκειται να γίνει αποκλεισμός της οδού, ο οποίος αναμένεται 
να διαρκέσει 15 ημέρες.  

Ο κυκλοφοριακός φόρτος προς την έξοδο του χωριού προς Άγιο 
Γεώργιο θα διοχετευτεί στην οδό  Κ. Δαβάκη μέσω της οδού Ευσ.
Γαϊτανίδη και  στη συνέχεια μέσω των κάθετων οδών τα οχήματα θα 
επιστρέφουν στη Λεωφόρο Ειρήνης. 

Τα μεγάλα οχήματα (άνω των 3 τόνων), που κατευθύνονται από 
Αγγελοχώρι προς Άγιο Γεώργιο, θα διοχετεύονται  στην οδό Κ. Δαβάκη 
μέσω της ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης οδού και θα επιστρέφουν στη 
Λεωφόρο Ειρήνης μέσω της κάθετης ασφαλτοστρωμένης οδού που 
βρίσκεται παράλληλα με την αρδευτική διώρυγα. 

Επίσκεψη του προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής 
Πυρηνόκαρπων Χρήστου Γιαννακάκη στην Αλβανία 
-Παρουσίαση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τους εργάτες γης

-Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ φορέων Ελλάδας και Αλβανίας 
που ενεργοποιούνται στην αγροτική παραγωγή 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Απριλίου στην Αλβανία, 
στα γραφεία της Νομαρχίας της πόλης Ελμπασάν, επίσκεψη 
του Προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης  Πυ-
ρηνοκάρπων κ. Χρήστου Γιαννακάκη και  Αντιπροέδρου της 
Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), με σκοπό 
την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών και Αλβανι-
κών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και την παρουσίαση 
των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων της Ελλάδας για τους εργά-
τες γης . 

Στην συνάντηση, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Κυ-
βερνητικού Σοσιαλιστικού κόμματος και βουλευτής κ. Damian 
Gjiknouri, η Νομάρχης του Νομού Ελμπασάν κα Majlinda 
Perriu, οι Δήμαρχοι των πόλεων Ελμπασάν  κ.Gledian Llatja , 
Γράμς  κ.Klodian Tace , Τσέρικ κ.Andis Salla, Πεκίν   κ. Lorenc 
Toscu , Μπελές κ. Arif Tafani, και η Αντιδήμαρχος Λιμπράζντ κα 

Elvira Poci. Επίσης μετείχε ο Δημοσιογράφος κ.Fatmir Popja και 
η συνεργάτρια στην Ελλάδα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Πυρηνοκάρπων κα Armida Plangarica .  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία μελλοντικών 
συνεργασιών μεταξύ των φορέων που ενεργοποιούνται στην 
αγροτική παραγωγή στην γειτονική χώρα Αλβανία και των αντί-
στοιχων φορέων της Ελλάδας . 

Η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων πραγματοποιήθη-
κε σε εγκάρδιο κλίμα και δόθηκε η δυνατότητα να συζητηθεί η 
κατάρτιση ενός μελλοντικού σχεδίου ανταλλαγής εμπειριών και 
σύσφιξης των σχέσεων , έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν 
συνέργειες και υλοποίηση προγραμμάτων, εν όψει της προοπτι-
κής ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση .

Υπογραμμίστηκε η αποτελεσματική συνεργασία που υπήρξε 
κατά την περίοδο των αυστηρών περιορισμών του κορονοϊού 

και του lockdown το 2020,  μεταξύ των Δημάρχων της Αλβανίας 
και της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, για την 
διακίνηση εργατών γης και την εξυπηρέτηση αμοιβαίων ανα-
γκών  . 

Συζητήθηκε επίσης, η δημιουργία ομάδας εργασίας, έτσι ώ-
στε οργανωμένα να προγραμματιστούν οι επόμενες ενέργειες, 
που θα οδηγήσουν σε ανταλλαγή επισκέψεων και υλοποίηση 
κοινών δράσεων . 

Ταυτόχρονα ο κ. Γιαννακάκης ανέπτυξε τις νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και ζήτησε την συνέχιση 
της καλής σχέσης με τους Δημάρχους, έτσι ώστε να εξυπηρετη-
θούν οι  ενδιαφερόμενοι να εργαστούν στην Ελλάδα και παράλ-
ληλα να καλυφθούν οι ανάγκες της Ελληνικής αγροτικής παρα-
γωγής από το έμπειρο εργατικό δυναμικό της γειτονικής χώρας .  



Σύμφωνα με την  υπ ΄α-
ριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 22206 
(Φ.Ε.Κ. 1882 Β/16-04-
2022) Υπ. Απόφαση από 
την Δευτέρα 18-04-2022 
έως την Κυριακή 01-05-
2022 και ώρα 06:00 ισχύ-
ουν τα κάτωθι : 

α) Επιτρέπεται η συμ-
μετοχή, στις Λαϊκές Αγορές 
του Δήμου Βεροίας (Κοινό-
τητες  Βέροιας, Μακροχω-
ρίου και Αγίου Γεωργίου), 
των πωλητών (παραγωγοί 
και έμποροι) που δραστηρι-
οποιούνται σε αυτήν, με την 
τήρηση της απόσταση του 
ενός (1) μέτρου  εκατέρω-
θεν των πάγκων πώλησης, 
με τον ενδιάμεσο χώρο 
κενό ελεύθερο από αντι-
κείμενα (απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την εύρυθμη 
λειτουργία των λαϊκών αγο-
ρών είναι η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία πωλητών), την τήρηση ενάμιση (1,5) 
μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων και την τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομή-
ντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών, ανά πάγκο πώλησης. 

β)Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 22206 (Φ.Ε.Κ. 
1882 Β/16-04-2022) Υπ. Απόφαση, αντιστοίχως , οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των 
εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγό-
νου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή 
σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. Οικ. 
55570/12.9.2021 (Β΄4207) και Δ1α/ΓΠ. Οικ. 64232/15.10.2021 (Β΄4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69459/05-11-2021 (Β΄5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στις Υπαίθριες Αγορές και στα πλαίσια της ατομι-
κής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την 

τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα 

και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται 
από τους πωλητές.   

Ο  Αντιδήμαρχος 
Ασλάνογλου Στυλιανός
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SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   Παρασκευή 29/4 - 

Σάββατο 30/4 στις 17.30
Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κυριακή 1/5 στις 

17.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών, δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), Έγ-
γραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Jeff Fowler
Σενάριο: Pat Casey
Ηθοποιοί: Jim Carrey, James Marsden, Natasha Rothwell
ΤΡΕΙΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 30/4 στις 17.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Cecilie A. Mosli
Σενάριο: Anna Bache-Wiig, Karsten Fullu, Kamilla 

Krogsveen
Ηθοποιοί: Ellen Dorrit Petersen, Astrid S, Cengiz Al
 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ
FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Πέμπτη 28/4 - Παρασκευή 29/4 – Σάββατο 30/4 στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: David Yates
Σενάριο: Steve Kloves
Ηθοποιοί: Jude Law, Ezra Miller, Mads Mikkelsen, 

Katherine Waterston, Eddie Redmayne, Alison Sudol, Valerie 
Pachner, Dan Fogler, Callum Turner, Jessica Williams, 
Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech

THE NORTHMAN - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠ’ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Πέμπτη 28/4 - Παρασκευή 29/4 – Σάββατο 30/4 - Κυριακή 

1/5 - Δευτέρα 2/5 – Τρίτη 3/5 – Τετάρτη 4/5 στις 21.00  
Από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έγκερς (Η 

Μάγισσα, Ο Φάρος) έρχεται στις 28 Απριλίου Ο AΝΘΡΩΠΟΣ 
ΑΠ’ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ με πρωταγωνιστές τους Αλεξάντερ Σκάρσ-
γκαρντ, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Νικόλ Κίντμαν, Ίθαν Χοκ, Γουίλεμ 
Νταφόε, Björk.

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Robert Eggers
Σενάριο: Robert Eggers & Sjón
Ηθοποιοί: Willem Dafoe, Alexander Skarsgard, 

Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, 
Phill Martin, Gustav Lindh, Bjork .

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-
φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     28/4/22 - 4/5/22

Μόνο σήμερα θα 
πραγματοποιηθούν Rapid tests 

στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πραγμα-
τοποιήθηκαν στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας συνολικά 137 rapid tests, εκ των 
οποίων το 24,82% (34 tests) ανιχνεύτηκαν θετικά.

Kλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται την Πέμπτη 28 Απριλίου στο κτίριο του ΚΑΠΗ 
Αλεξάνδρειας, για την διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) 
στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της επιδημιολογι-
κής επιτήρησης του covid-19.

Ωράριο Προσέλευσης κοινού από τις 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεση-
μέρι

Όλοι οι Δημότες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου ε-
πικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς 
καμία οικονομική τους επιβάρυνση.

Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών και Υπαίθριων 
Αγορών του Δήμου Βέροιας

Η Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας πανηγυρίζει την εορτή 
της Ζωοδόχου Πηγής και τιμά 

τα 200 χρόνια από την ιστορική 
μάχη της Δοβρά το 1822 
Πρόγραμμα Εορτασμού 

 Πέμπτη 28 Απριλίου
 - 6:00 μ.μ. 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά
 Βεροίας 
Πάνδημη Υποδοχή του Λαβάρου 

της Επαναστάσεως του 1821 από 
την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, της 
Τιμίας Κάρας του Αγίου Σεραφείμ 
Επισκόπου Φαναρίου, της Τιμίας 
Κάρας της Αγίας Ελένης της Σινω-
πίτιδος και του Ιερού Λειψάνου της 
Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Εν 
συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Πο-
λυαρχιερατικός Εσπερινός της Ζω-
οδόχου Πηγής. 

 Παρασκευή 29 Απριλίου - 
7:00 π.μ. 
Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας 
Όρθρος, Πολυαρχιερατική Πα-

νηγυρική Θεία Λειτουργία και Αγια-
σμός στην κρήνη της Μονής.  

 Παρασκευή 29 Απριλίου - 
7:30 μ.μ. 
Χώρος Τεχνών Δήμου Βεροίας 
 «Ἀπ᾽ τη Δοβρά, 
στη Λευτεριά» 
Καλλιτεχνική εκδήλωση για τη μάχη της Ιεράς Μονής Δοβρά με τη συμμετοχή της 

χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αιγές» Βεργίνας και του Λυκείου Ελληνίδων 
Βέροιας και με την υψηλή παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου και Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος. 



Η πρ. βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Φρόσω Καρασαρλίδου, με αφορμή τις 
διακοπές ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν τους υπέρο-
γκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Από σήμερα η ΔΕΗ σε καθημερινή βάση προχωρά σε 1.100 διακοπές ρεύματος σε 
πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος. Οι 
καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν τα αποτελέσματα της αποτυχημένης πολιτικής 
Μητσοτακη - την βίαιη απολιγνιτοποίηση, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, την εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο και τα goldenboys με 
τους εξωφρενικους μισθούς.

Την ίδια ώρα οι τιμές της ενέργειας σε Ισπανία και Πορτογαλία μειώνονται κατά 40%, 
αφού οι κυβερνήσεις τους διεκδίκησαν και κέρδισαν από την Ευρώπη την αποσύνδεση 
της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να στηρίζει την αισχροκέρδεια των παρόχων, 
ενώ η Ελλάδα βρίσκεται για άλλη μια ημέρα στην πρώτη θέση στην τιμή του ρεύματος! Από την άλλη περιορίζεται σε 
επικοινωνιακές φούσκες, δίνοντας ψίχουλα στους πολίτες, ως μέτρα στήριξης.

Απαιτούμε να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος σε οικονομικά αδύναμους πολίτες. 
Η ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής πρέπει να σταματήσει!
Κανένας πολίτης να μην μείνει χωρίς ρεύμα!»

Στ. Καλαφάτης: 
«Το είπαμε, το 

κάναμε - λύσαμε 
τα θέματα για να 

αποκτήσει ο ΠΑΟΚ 
σύγχρονο γήπεδο»

Δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και 
Θράκης) Στ. Καλαφάτη για τη θετική γνωμοδότηση του ΣτΕ σχε-
τικά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ

«Το είπαμε, το κάναμε. Η πολιτεία έλυσε όλα τα θέματα που αφο-
ρούν τη χωροταξία και τις χρήσεις γης, ώστε να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ 
ένα σύγχρονο γήπεδο. Οι νέες εγκαταστάσεις θα αναβαθμίσουν, όχι 
μόνο την περιοχή της Τούμπας, αλλά ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. 
Με τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας άνοιξε 
ο δρόμος για τη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος, ώστε, άμεσα, 
να μπούμε στη φάση της ανέγερσης της Νέας Τούμπας. Προσωπικά 
συνέβαλα όπου και όπως μου ζητήθηκε και θα συνεχίσω να στηρίζω 
τέτοιου είδους αναπτυξιακές προσπάθειες όλων των ομάδων της 
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας», τόνισε ο Υφυπουργός Ε-
σωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, με αφορμή την απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας που έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος το οποίο αφορά την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή της Τούμπας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι με το Προεδρικό Διάταγμα επέρχεται ο εκσυγχρο-
νισμός των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟΚ με ανάπτυξη 
νέων σύγχρονων προδιαγραφών οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των FIFA/UEFA.

Η περιοχή πρόκειται να αποτελέσει υπερτοπικό πυρήνα αναψυ-
χής, πολιτισμού, εκδηλώσεων, εστίασης και γενικότερα πόλο έλξης 
τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς μπορεί να συνδυαστεί με την του-
ριστική αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΙΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Βασιλείου και της Ελένης το γένος 
Φραγκουλάκη που γεννήθηκε στον 
Αγ. Νικόλαο Λασιθίου και κατοικεί στη 
Σητεία Λασιθίου και η ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Κων/νου και της Ευ-
δοξίας το γένος Λιλιοπούλου που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Άλσος Αγ. Νικολά-
ου.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Πέτρου και της Γεωργίας το γέ-
νος Ζαφειρογιάννη που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΤΣΙΛΙ-
ΓΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Ηλία και 
της Δήμητρας το γένος Τσιακτάνη που 

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

Φρ. Καρασαρλίδου: 
«Απαιτούμε να σταματήσουν 

οι διακοπές ρεύματος σε 
οικονομικά αδύναμους πολίτες»

Κάλεσμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Ημαθίας στην απεργιακή 

συγκέντρωση της 
Πρωτομαγιάς

Το Ν.Τ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ημαθίας καλεί όλα τα Μέλη των Α΄/θμιων 
Σωματείων  καθώς και όλων των Φορέων που υπάγονται στην 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρω-
τομαγιάς, την Κυριακή  1/5/2022 και ώρα 11.00 π.μ. στην Πλατεία 
Δημαρχείου Βέροιας, διεκδικώντας:

- Να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος
- Αυξήσεις τώρα στους μισθούς μας
- Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα
- Κάτω τα χέρια από την απεργία
                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ



 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ-
ΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ έχο-
ντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 
Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 2. Το υπ’ αριθ. ΥΣ1213 από 27-
04-2022 έγγραφο του Τμήματος Κα-
θαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών/Δήμου Βέροιας. 

3. Το υπ’ αριθ. 19746 από 27-
04-2022 έγγραφο του Τ.Σ.Κ.Α.Μ. 
(Γ/4)/Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας με την 
εγκεκριμένη μελέτη. 

4. Την υπ’ αριθ. 4842/22/870367 
από 27-04-2022 αναφορά – πρότα-
ση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνη-
γορεί για την έκδοση της παρούσης, 
και 

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλο-
φορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και α-
σφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού πεζοδρομίων,

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Άρθρο 1ο Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπο-

μένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, σε 
τμήμα της Λ. Στρατού, από την συμβολή της με τον οδό Κουντουριώτη 
έως την συμβολή της με την οδό Ανδρονίκου, εκ περιτροπής και στις δύο 
κατευθύνσεις. 

Β. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, 
όλων των οχημάτων στην Λ. Στρατού, από την συμβολή της με τον οδό 
Κουντουριώτη έως την συμβολή της με την οδό Ανδρονίκου, στο ρεύμα 
κυκλοφορίας από Μ. Ανδρονίκου προς Κουντουριώτη.

 Γ. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Πέμπτη 
28-04-2022 και την Παρασκευή 29-04-2022, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 
13:00΄, έκαστης ημέρας. 

Άρθρο 2ο 
Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν 

από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που 
θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3) σχετική εγκε-
κριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 
905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων. 

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν με τη χρήση 
σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας, χρήση 
κώνων, προκειμένου στο σημείο της οδού που θα εκτελούνται οι εργασίες, 
να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και η κυκλο-
φορία θα διεξάγεται εναλλάξ.

 Γ. Από τις κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρε-
σίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

 Δ. Από τις παραπάνω απαγο-
ρεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφό-
ρα, τα οχήματα της Ελληνικής Α-
στυνομίας και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα 
εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των 
οποίων θα επιτρέπεται, σε περί-
πτωση επείγουσας ανάγκης και 
εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις ε-
πικρατούσες συνθήκες.

 Ε. Επιπλέον: 
1. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σή-

μανση θα τοποθετηθεί πριν από 
την έναρξη των εργασιών και θα 
απομακρυνθεί μετά το πέρας των 
εργασιών από τον αιτούντα τις ερ-
γασίες, με μέριμνα, εποπτεία και 
επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. 
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται, 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την 
εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφο-
ρίας της περιοχής. 

3. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βέροιας και ο αιτών οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα 
που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξα-
γωγή της κυκλοφορίας. 

4. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των 
εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

 5. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των 
οικείων πινακίδων σήμανσης.

6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφα-
λής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

 Άρθρο 3ο 
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του 
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 4ο
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, 

σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής 
σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση 
των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των 
παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Ταξίαρχος
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Πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτι-
κών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου 
κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλι-
μάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμ-
ματιστεί τις παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):

Τρίτη 26.04.22 έως Παρασκευή 29.04.22 από τις 
8:30 έως τις 15:00

Δευτέρα 02.05.22 από τις 8:30 έως 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον 

Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του 
κινητού τους τηλεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού 
είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνο-
νται τις καθημερινές στις 15:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)            
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ              
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά & Φ.Πεχλιβάνου 3 Τ.Κ. 592 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Θεοδοσιάδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232/ 50255
E-Mail : promithies@gnnaousas.gr

Νάουσα 27/04/2022 
ΑΔ 1/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 

3/17-02-2022 (θέμα 33ο) Πράξης του Δ.Σ. του  Γ.Ν. Ημαθίας,
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την 
υλοποίηση των υποέργων 2 ,3 ,5 έως και 25, της υπ’ αριθμ. 
2020ΕΠ00810086 πράξης προμήθειας είκοσι τριών (23) ειδών  
«Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες των τμη-
μάτων του Ακτινολογικού, του Χειρουργείου, του Μικροβιο-
λογικού, της Αιμοδοσίας ,των ΤΕΠ, Ω.ΡΛ. , CPV-33172100-7, 
CPV-33192230-3, CPV-33141620-2, CPV-33152000-0 , 
CPV-33157400-9 , CPV-33168100-6 , CPV-33111800-9, 
CPV-33111000-1 ,CPV-33124120-2 ,  CPV-33112200-0 
,CPV-42931100-2 , CPV-31532100-5 , CPV-39711130-9 , 
CPV-33182100-0 , CPV-38510000-3 ,CPV-33100000-1 ,  της Υγ. 
Μ. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας , με κωδικό ΟΠΣ 5075005, συνο-
λικού προϋπολογισμού οχτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων 
ευρώ (872.000,00€) με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι 
ημερών (120) από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 06/05/2022 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα:10/06/2022 και ώρα 14:30μ.μ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/06/2022 και ώρα 
10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας 
Νάουσας  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 τριάντα πέντε 
(35) ημερών από την 27/04/2022 ημερομηνία αποστολής της προ-
κήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. 

Οι συστημικοί αριθμοί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακή-
ρυξης είναι: 154180,154182,154183,154184,154185,154188,1541
89,154190,154191,154192,154193,154194,154198,154199,15420
0,154201,154202,154203,154204,154205,154206,154207,154208. 
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 τμημάτων, 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 της Υγ. Μ. Νά-
ουσας του Γ.Ν. Ημαθίας ,Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3 Νά-
ουσα, Τ.Κ. 59200, αρμόδια υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , 
Τηλ.2331350232.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnanaousas.gr).

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
από σήμερα επί της Λ. Στρατού της Βέροιας

                
        

  

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

31/2022 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει την πρό-
σληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των 
μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Βέροιας, που 
εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα:  έξι (6) ΔΕ Ηλεκτροτεχνι-
τών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων , δύο (2) ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ3/Α) , ένα 
(1) ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και ένα (1) ΤΕ Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Οι 
υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών για όλες τις ειδικότητες πλήν 
των Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΔΕ που το όριο ηλικίας είναι 18 έως 45 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευταίας δη-
μοσίευσης της παρούσης. Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης, μαζί με το «Πα-
ράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ» ,  το Ειδικό Παράρτημα (Α1), Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ, και   
νέο έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπο ΣΟΧ) νέο Ειδικό Παράρτημα 
για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ,θα γίνει στο κατάστημα της 
υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στον δικτυακό τόπο του 
ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος του Δήμου Βέροιας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. ΣΟΧ 1/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Βέροιας, Βενιζέλου 87, Τ.Κ. 59100 Βέροια, α-
πευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης,  υπόψη κ.Γοροτσίδου Γεωργίας (τηλ. 
Επικοινωνίας 2331074805, 23310 74834), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  G.Gorotsidou @deddie.gr

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση  του ν. 1599/1986  
(Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύ-
θυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν 
και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απα-
σχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕ-
ΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν 
έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 
60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα 
που απασχολήθηκαν.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γοροτσίδου Γεωργία (τηλ. 
επικοινωνίας: 23310 74805, 23310 74834).

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87 ΒΕΡΟΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 ορισμένου χρόνου  (Ν.4643/2019) Με το διευρυμένο θερινό ωράριο 
λειτουργούν μουσεία και 

αρχαιολογικοί χώροι της Ημαθίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την έναρξη 

λειτουργίας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της αρμοδιότητάς της με 
το διευρυμένο, θερινό ωράριο από το Σάββατο, 16 Απριλίου 2022. Η λειτουρ-
γία των μουσείων μας θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά υγειονομι-
κά πρωτόκολλα, οι κανόνες των οποίων βρίσκονται αναρτημένοι σε εμφανές 
σημείο στην είσοδο κάθε μουσείου και αρχαιολογικού χώρου.  Το ωράριο 
λειτουργίας αναλυτικά: • Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. 

Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 
• Νέο Μουσείο Αιγών (από τον Ιούνιο): 
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 
• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. 
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00
• Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.
 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 
• Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας. 
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 
• Αρχαιολογικός χώρος Αγ. Παταπίου: 
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
• Αρχαιολογικός χώρος Αιγών: Θέατρο και πάρκο του Νεκροταφείου 
των Τύμβων και της Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών:
 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
• Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας: Νυμφαίον και του Θέατρο:
 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
Την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά οι χώροι και τα μουσεία μας 

θα παραμείνουν κλειστά, ενώ την Μ. Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τις 
12:00-17:00 και το Μ. Σάββατο από τις 8:30-15:30.

Χρήσιμα τηλέφωνα /  Useful phone numbers: Μουσείο των Βασιλικών Τά-
φων των Αιγών – Museum of the Royal Tombs of Aigai: (0030) 23310 92347

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας – Archaeological Museum of Veria: (0030) 
23310 24972 Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας – Byzantine Museum of Veria : 
(0030) 23310 76100



Σε σύσκεψη για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, 
μετά τις χθεσινές αποφάσεις της Gazprom, προήδρευσε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η διαπίστωση ότι υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και 
δεν αναμένεται να προκύψει διαταραχή στην προμήθεια 
της χώρας, προέκυψε από τη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια μετά τις χθεσινές 
αποφάσεις της Gazprom.

Οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom πρόκειται 
να γίνουν το τρίτο 10ημερο του Μαΐου. Όπως τονίστηκε 
κατά τη σύσκεψη, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ενερ-
γειακά ασφαλής. Να σημειωθεί επίσης ότι από το υπουρ-
γείο Ενέργειας έχει ήδη ανακοινωθεί αναλυτικό σχέδιο για 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε οποιαδήποτε 
εξέλιξη. 

Στη σύσκεψη μετείχαν 
ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας, οι υπουρ-
γοί Επικρατείας Γιώργος 
Γεραπετρίτης και Άκης 
Σκέρτσος, ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ 

και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο 
γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημη-
τριάδης και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβης Ιωάννης Βράιλας.

Επίσης έλαβαν μέρος, ο πρόεδρος της ΡΑΕ Θάνος 
Δαγούμας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνστα-
ντίνος Ξιφαράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, η αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο επικεφαλής του Οι-
κονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης 
και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού 
Δημήτρης Τσιόδρας.

Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς οι απάτες με email 
και μηνύματα φαίνεται πως δεν έχουν τέλος. Το email που αν λάβετε πρέπει 
να το σβήσετε αμέσως, και σε καμία περίπτωση να μην ανοίξετε τους συνδέ-
σμους-link που μπορεί να περιέχονται,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια 
εξαπάτησης πολιτών με τη χρήση των στοιχείων του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίας Τάξης Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προσπα-
θούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι 
βρίσκονται υπό έρευνα από αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές προσπαθώντας 
να τους πείσουν να καταβάλουν χρήματα, για να κλείσουν την υποτιθέμενη 
έρευνα.

Μάλιστα, με σκοπό την πλήρη αληθοφάνεια του μηνύματος που αποστέλ-
λουν, προβαίνουν ακόμη και στη δημιουργία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου με τα ανωτέρω στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, τα παρακάτω κείμενα - μηνύματα που 
διακινούνται μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομεί-
ου (e-mails), ως δήθεν 
επιστολή του Γενικού 
Γραμματέα, η οποία φέ-
ρει το ονοματεπώνυμό 
του αλλά με διαφορετική 
ιδιότητα ή βαθμό ένστο-
λων υπηρεσιών (π.χ. 
Αστυνομία, ταγματάρ-
χης), είναι καταφανώς 
ψευδεπίγραφα και α-
πατηλά και αποστέλλο-
νται από δράστες που 
επιχειρούν προφανώς 
να εξαπατήσουν – πα-
ραπλανήσουν  τους 
πολίτες αποκομίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο 
παράνομο οικονομικό 
όφελος.

Παρακαλούνται οι 
πολίτες να δ ιαγρά -
φουν τα συγκεκριμένα 
μηνύματα και «να μην 
ανοίγουν» τα συνημμέ-
να αρχεία για αποφυγή 
προσβολής από κακό-
βουλο λογισμικό.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση. 
  Επιθυμητή η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Επικοινωνιακός, οργανωτικός και με ευχάριστη προσωπικότητα
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Ελλάδος
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Κύριες αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη αγορών
• Διαχείριση του πελατολογίου και οργάνωση παραγγελιών
• Προγραμματισμός και συντονισμός εξαγωγών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Σύσκεψη στο Μαξίμου 
υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη - 
Ενεργειακά ασφαλής η Ελλάδα

Προσοχή με νέα απάτη: 
Αυτό είναι το email 

που δεν πρέπει να ανοίξετε
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ



Φόρεσε και πάλι 
το στέμμα της  
η Βασίλισσα 

του Βορρά αφού μετά 
την εκτός έδρας νίκη με 
1-3 στην Ηγουμενίτσα 
επί του Θεσπρωτού και 
την ήττα της ΑΕΛ με 
2-0 από τον ΠΑΟΚ Β’ 
αναδείχθηκε πρωτα-
θλήτρια του Α’ ομίλου 
και  θα διεκδικήσεις 
την άνοδο στην SL1  
σε αγώνες μπαράζ που 
θα γίνουν στις 8 και 15 
Μαίου με αντίπαλο τον 
Λεβαδειακό.

 Αγωνιστικά, οι φιλοξενούμε-
νοι  ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο 
45λεπτο, όπου πέτυχαν 3 τέρ-
ματα και έχασαν άλλες τόσες 
κλασικές ευκαιρίες, πραγματο-
ποιώντας ίσως την καλύτερη 
φετινή τους εμφάνιση, με την 
οποία έκλεισαν κάποια στόματα 
που «έλεγαν» ότι θα χαριστεί 
στον Θεσπρωτό.

Μόλις στο πρώτο λεπτό ο Γι-
ακουμάκης βρέθηκε τετ-α-τετ με 
τον Κίναλη, αλλά ο γκολκίπερ 
του Θεσπρωτού απέκρουσε σω-
τήρια με τα πόδια σε κόρνερ!

Στο 7’ και 9’ τα σουτ του Κου-
άτενγκ δεν βρήκαν στόχο, όμως 
στο 10’ ο Γιάννης Πασάς άνοιξε 

το σκορ με ωραίο πλασέ, έπειτα 
από εξαιρετική μακρινή μπαλιά 
του Οικονόμου!

Οι Βεροιώτες συνέχισαν στον 
ίδιο «δαιμονιώδη» ρυθμό και 
στο 15’ μετά από κόρνερ του 
Μούργου, ο Μαραγκός πήρε την 
πρώτη κεφαλιά, με τον Πασά να 
μην προλαβαίνει με προβολή να 
σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα 
από κοντά!

Στο 19’ ο Γιακουμάκης λίγο 
έξω από την περιοχή έπιασε ένα 
δυνατό σουτ αλλά ο Κίναλης α-
πέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρ-
νερ, αφού πρώτα η μπάλα βρή-
κε και στο δοκάρι της εστίας του!

Δύο λεπτά αργότερα (21’) ο 
Κουάτενγκ με ωραίο σουτ από 
το ύψος της περιοχής, δεν άφη-
σε περιθώρια αντίδρασης στον 
Κίναλη, γράφοντας το 0-2 για τη 
ΒΕΡΟΙΑ!

Στο 29’ νέα μεγάλη ευκαι-
ρία για τη «Βασίλισσα» όταν ο 
Γιακουμάκης έβγαλε με ωραία 
μπαλιά τον Πασά μέσα στην πε-
ριοχή, αυτός απέφυγε έναν αμυ-
ντικό, αλλά πλάσαρε πάνω στον 
Κίναλη!

Στο επόμενο λεπτό το σουτ 
του Πασά από το ύψος της πε-
ριοχής, κατέληξε στα χέρια του 
γκολκίπερ του Θεσπρωτού, 
ενώ στο 33’ μετά από σέντρα 
του Κάτσε από αριστερά, ο Για-
κουμάκης έπιασε μια περίεργη 
κεφαλιά που έφυγε μόλις δίπλα 

από το κάθετο δοκάρι της αντί-
παλης εστίας!

Με τη συμπλήρωση 45 λε-
πτών ο Οικονόμου έβγαλε ω-
ραία ασίστ για τον Μούργο και 
αυτός μέσα από την περιοχή 
πλάσαρε ιδανικά τον Κίναλη 
στέλνοντας για τρίτη φορά τη 
μπάλα στα δίχτυα του (0-3)!

Η μοναδική καλή στιγμή που 
είχε η ομάδα του Θεσπρωτού 
στο πρώτο μέρος, ήταν ένα συρ-
τό σουτ του Γεωργούση στο 40’ 
που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα 
τον Μάρκο Βελλίδη.

Στην επανάληψη ο ρυθμός 
της ΒΕΡΟΙΑΣ έπεσε, κάτι απο-
λύτως λογικό, με τους γηπεδού-
χους να προσπαθούν να γίνουν 
πιο απειλητικοί για την εστία του 
Βελλίδη και μέχρι ένα βαθμό να 
τα καταφέρνουν.

Στο 48’ ο Σαραντίδης πήγε να 
βγει μόνος με τον Βελλίδη αλλα 
ο γκολκίπερ της ΒΕΡΟΙΑΣ πρό-
λαβε και μάζεψε τη μπάλα, ενώ 
στο 51’ το σουτ του Γιακουμάκη 
έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 62’ ο Ορφανίδης σούτα-
ρε μέσα από την περιοχή, αλλά 
έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Κί-
ναλης.

Στο 63’ οι γηπεδούχοι κέρδι-
σαν πέναλτι όταν ο Παπαχρή-
στος στην προσπάθεια να διώξει 
τη μπαλα ανέτρεψε τον Κωνστα-
ντίνου, με τον ίδιο παίκτη να το 
εκτελεί εύστοχα μειώνοντας το 

σκορ σε 1-3.
Στο 65’ νέα ευκαιρία για τη 

ΒΕΡΟΙΑ όταν ο Γιακουμάκης έ-
κλεψε τη μπάλα και σούταρε με 
εξουδετερωμένο τον Κίναλη, αλ-
λά έστειλε τη μπάλα πάνω από 

τα δοκάρια!
Οι γηπεδούχοι είχαν μια καλή 

στιγμή στο 74’ όταν ο Πούφλης 
έπιασε το δυνατό σουτ μέσα α-
πό την περιοχή, όμως η μπάλα 
ενώ είχε πορεία προς το τέρμα, 
χτύπησε στο σώμα του Σκόνδρα 

και απομακρύνθηκε, ενώ στο 
78’ οι Καπνίδης, Ισαακίδης και 
Πόζογλου βγήκαν ωραία στην 
αντεπίθεση, όμως το σουτ του 
τελευταίου ανακόπηκε σωτήρια.

Μέχρι το φινάλε δεν υπήρξε 

κάτι το ιδιαίτερο, με τους Βεροι-
ώτες να πανηγυρίζουν την μαθη-
ματική εξασφάλιση της πρώτης 
θέσης, που οδηγεί όπως προα-
ναφέραμε στα μπαράζ ανόδου.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργο-
λίδας) / Βοηθοί: Τριανταφύλλου 

(Αρκαδίας), Μπαλτάς (Αχαΐας)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ (Χουάν Ραμόν 

Ρότσα): Κίναλης, Βαλιέντε, Ντι 
Αλέσιο, Βασιλάκης, Γκανσιέρ, 
Κωνσταντίνου, Λύγκας (46’ 
Στεργίου), Ζιώγας (56’ Μαρτί-
νεζ), Σαραντίδης (72’ Μπονίγια), 
Πατσέκο (56’ Βαταμίδης), Γεωρ-
γούσης (46’ Πούφλης).

ΒΕΡΟΙΑ (Παύλος Δερμιτζά-
κης): Βελλίδης, Μπουκουβάλας, 
Παπαχρήστος, Σκόνδρας, Μα-
ραγκός, Οικονόμου (55’ Μπλέ-
τσας), Κάτσε, Μούργος (55’ 
Πόζογλου), Κουάτενγκ (46’ Ορ-
φανίδης), Γιακουμάκης (71’ Ισα-
ακίδης), Πασάς (55’ Καπνίδης).

Τετάρτη27Απριλίου,2022
15:30

Καβάλα 1 : 1 Ηρακλής
Π.Α.Ο.Κ. Β’ 2 : 0 Λάρισα
Ξάνθη 2 : 1 Απόλλων Πόντου
Ολυμπιακός Β 2 : 1 Απόλλων Λ
Νίκη Β 0 : 1 Ολυμπιακός Β’
Πιερικός 2 : 2 Αναγ. Καρδίτσας
Αλμωπός Αρ. 0 : 1 Πανσερραϊκός

Βαθμολογία
1ΒΕΡΟΙΑ......................72
2 Λάρισα  ........................64
3 Ξάνθη  .........................53
4 Νίκη Βόλου  .................51
5 Αναγ. Καρδίτσας  .........48
6 Ολυμπιακός Β’ ............  48
7 ΠΟΤ Ηρακλής  .............45
8 Π.Α.Ο.Κ. Β’  .................44
9 Αλμωπός Αριδ.  ............39
10 Απόλλων Πόντου  ......36

11 Θεσπρωτός  ...............33
12 Πιερικός  ....................32
13 Πανσερραϊκός  ...........32
14 Απόλλων Λάρισας  .....32
15 Καβάλα  .....................31
16 Ολυμπιακός Βολου  ...29
17 Τρίκαλα  .....................21
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S2: Θεσπρωτός - ΝΠΣ Βέροια 1-3 
Νάτοι Νάτοι οι πρωταθλητές
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Ητελευταίααγωνιστική
τηςSuperLeague2
Κυριακή1Μάιου

ΝΠΣΒέροια-ΑΟΚαβάλας

To πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 
Betsson Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. όλα τα 
παιχνίδια θα διεξαχθούν την Κυριακή 1 /5  στις 14.45 μ.μ με την Βέ-
ροια να υποδέχεται την Καβάλα 

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 / 14:45
Αναγέννηση Καρδίτσας – Α.Ο. Ξάνθη
Απόλλων Πόντου – Θεσπρωτός
ΝΠΣ Βέροιας – ΑΟ Καβάλα
ΠΟΤ Ηρακλής – Αλμωπός Αριδαίας
Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Β – Ολυμπιακός Βόλου
Απόλλων Λάρισας – ΠΑΟΚ Β
ΑΕΛ – Α.Ο. Τρίκαλα
Ρεπό: Πιερικός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 / 14:45
Κηφισιά – Καλαμάτα
Επισκοπή – Παναθηναϊκός Β
Ρόδος – Καραϊσκάκης Άρτας
Λεβαδειακός – Εργοτέλης
ΠΑΣΑ Ηρόδοτος – Αστέρας Βλαχιώτης
Αιγάλεω – Διαγόρας
Καλλιθέα – Χανιά
ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΠΣ Ζάκυνθος
Ρεπό: ΑΕΚ Β

Nίκη με 29-27 επι του Φίλιππου Βέροιας, 
που της δίνει το προβάδισμα για την 3η θέση 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων πέτυ-
χαν τα κορίτσια της Προσοτσάνης.

Ήταν η πρώτη νίκη της Προσοτσάνης στο 
πρωτάθλημα, αλλά και πολύ σημαντική, αφου 
ο Φίλιππος Βέροιας είχε και αυτός στόχο την 
3η θέση.

Τώρα η Προσοτσάνη αν νικήσει την Νέα 
Ιωνία ανεβαίνει στο βάθρο, όπως και με ισο-
παλία. 

Η Προσοτσάνη προηγήθηκε σε όλο τον 
αγώνα με τον Φίλιππο να ακολουθεί απο 
απόσταση αναπνοής αλλά την Τσιαμούρα να 
μ΄είναι ασυγκράτητη.

Στο 57΄ η Προσοτσάνη προηγήθηκε με 

28-26 ενώ η Βακαλφώτη  είχε περιορίσει την 
δραστηριότητα της Τσιαμούρα.

 Στο 58΄59 ο Φίλιππος με εύστοχο πέναλτι 
της Νικολοπούλου πλησίασε σε 28-27, αλλά 
στην επίθεσή της η Προσοτσάνη με διείσδυση 
της Σπυρίδου στο 59΄37’’ πέτυχε το 29-27 
που ήταν και το τελικό σκορ.

Απο την Προσοτσάνη πάλι η Τσιαμούρα ή-
ταν η κορυφαία. Πολύ καλή η τερματοφύλακας 
Κατσιγιάννη με πολλές σωτήριες επεμβάσεις 
και η Ζαμπά. Σημαντική η συμμετοχή όσων 
έπαιξαν.

Απο τον Φίλιππο διακρίθησαν Παπαδο-
πούλου, Νικολοπούλου και η τερματοφύλακας 
Σιώπη που κράτησε τον Φίλιππο στην διεκδί-
κηση της νίκης σε όλο τον αγώνα.

Πεντάλεπτα 2-4,6-5,9-8,12-10,13-12,15-14 
[ημ], 17-15,20-18,23-21,25-23,26-25,29-27.

Διαιτήτευσαν Γκόγκας-Σαχίνογλου.
ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ: [Δρανόβαλης Πέ-

τρος], Κατσιγιάννη, Ευαγγ.Χαλβατζή, Τόλιου,  
Μελαδίνη, Σπυρίδου 3, Τσιαμούρα 16, Νούση 
2, Ιωαννίδου 1, Τσαλκίδου, Ζαμπά 7, Αβραάμ, 
Παπαδοπούλου, Τσιόκα, Ράμα, Μαρ.Χαλβα-
τζή, Γορδή. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: [Κώστας Χαραλα-
μπίδης], Δημητρίου 1, Τσαγκερα, Παπαδο-
πούλου 5, Σαρηγιαννίδου 3, Παπά, Σιαράψη, 
Βακαλφώτη 3, Θεοδωρίδου 2, Νικολοπούλου 
12, Παναγιωτίδου, Τσαγκαρού, Σιώπη, Καρα-
μήτσου, Παν.Γιαννοπούλου 1, Σγουρού.

Δίλεπτα 2/5.Πέναλτι 3/3-7/7

Ο Αστέρας Τριποτάμου κατέκτησε το 
πρώτο κύπελλο της ιστορίας του, παίζοντας 
για πρώτη φορά   στον τελικό νικώντας  τον 
Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων με 5-4 στα πέ-
ναλτι (κανονικός αγώνας και παράταση 0-0).

Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι με αρκετές 
φάσεις στα καρέ των δύο ομάδων, με τον Μ. 
Αλέξανδρο να χάνει πιό κλασσικές ευκαιρίες 
να πετύχει ένα γκολ και να πάρει την νίκη και 
φυσικά την κατάκτηση του κυπέλλου 

Από την άλλη όμως δεν έλλειψαν και τα 
νεύρα με αποτέλεσμα να δείξει ο διαιτητής κ. 
Κελεσίδης πολλές κίτρινες κάρτες 

Μακάρι να είναι γούρικο το κύπελλο ώ-
στε η ομάδα του Τριποτάμου παίζοντας στα 
μπαράζ να εξασφαλίσει την άνοδο στην Γ’ 
Εθνική. 

Ηδιαδικασίατωνπέναλτι:
Μπρέγκου (Τριπόταμος): 1-0
Αβραμόπουλος (Τρίκαλα): δοκάρι
Τούφας (Τριπόταμος): απόκρουση
Τσιρίδης (Τρίκαλα): 1-1
Μπαλάφας (Τριπόταμος): 2-1
Τσιούχας (Τρίκαλα): 2-2
Μπουλάρι (Τριπόταμος): 3-2
Πέικος (Τρίκαλα): 3-3
Αχαλινόπουλος (Τριπόταμος): 4-3

Ζυγκερίδης (Τρίκαλα): 4-4
Σοφιανίδης (Τριπότα-

μος): 5-4
Κέλο (Τρίκαλα): άουτ
Διαιτητής: Κελεσίδης / 

Βοηθοί: Χαλατζούκας, Αργυ-
ρίου / 4ος: Παζαρτζικλής

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 
(Τάσος Χουρσουζίδης): Κύ-
ρου, Μπέσσας, Μπαλάφας, 
Αχαλινόπουλος, Γκιντίδης, 
Κόλα (70’ Μπρέγκου), Προ-
βατίδης (70’ Τούφας), Μπι-
κιάρης (65’ Βασιλείου), Με-
τάι (85’ Παπαδόπουλος), 
Μπουλάρι, Γιόνδης (85’ Σο-
φιανίδης).

Μ. ΑΛΕΞ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
(Δημήτρης Πρίντζιος): Αρ-
γυρόπουλος, Ατανάσωφ 
(90+4’ Τσιούχας), Κιρκι-
λιανίδης, Πέικος, Τσιρίδης, 
Περτσιούνης, Αβραμόπου-
λος, Γεωργίου (32’ Κέλο), 
Πιπιλιάρης (89’ Βασίλτσης), 
Μουρατίδης (32’ Ζυγκερί-
δης), Λίτσι (115’ Βαασάρας).

Η Προσοτσάνη νίκησε  29-27 τον Φίλιππο Βέροιας
και είναι κοντά στην 3η θέση του F5 των Νεανίδων

ΚυπελλούχοςτηςΕΠΣΗμαθίαςοΑστέραςΤριποτάμου,
νίκησεσταπέναλτιτονΜ.Α.Τρικάλων5-4

Η πιο μεγάλη ώρα για την 
παραμονή του Α.Π.Σ. 
Φίλιππου Βέροιας στη 

Volley League έφτασε… Η 
ομάδα μας, που κατέλαβε την 
8η θέση στην κανονική διάρκεια 
του φετινού πρωταθλήματος, 
αφού δεν κατάφερε να εξασφα-
λίσει την απευθείας της συμμε-
τοχή της στη μεγάλη κατηγορία 
του ανδρικού βόλεϊ τη σεζόν 
2022-23 στα μπαράζ με τον 
ΟΦΗ, κοντράρεται με τον τρίτο 
στη φετινή Pre League ανδρών, 
Άθλο Ορεστιάδας σε μια σειρά 
αναμετρήσεων «ο θάνατός σου, 
η ζωή μου».

Η σειρά θα κριθεί στις δύο νίκες με τους 
«ερυθρόλευκους της Βέροιας» να έχει το 
πλεονέκτημα της έδρας. Το πρώτο παιχνίδι 
θα γίνει στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» της Βέροιας 
το Σάββατο 30 Απριλίου και το δεύτερο την 
Τετάρτη 4 Μαΐου στην Ορεστιάδα. Εφόσον 
χρειαστεί τρίτη αναμέτρηση θα γίνει και πάλι 
στην πόλη της Ημαθίας το Σάββατο 7 Μαΐου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Α ματς: Σάββατο 30 Απριλίου 2022 «Δ. 
Βικέλας» Βέροιας 17.00: ΑΠΣ Φίλιππος Βέ-
ροιας - ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας

Β’ ματς: Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 «Ν. Σα-
μαράς» Ορεστιάδα: ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας 
- ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας

Γ’ παιχνίδι: Σάββατο 7 Μαΐου 2022 (Αν 

χρειαστεί)«Δ. Βικέλας» Βέροιας - ΑΠΣ Φίλιπ-
πος Βέροιας - ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας

Να είμαστε ΟΛΟΙ εκεί, στο πρώην ΕΑΚ 
Μακροχωρίου στις 30 Απριλίου στις 17.00 
για να ενισχύσουμε την προσπάθεια των 
παιδιών του Τάκη Χριστοφορίδη για παραμο-
νή στη Volleyleague!

Ηπιομεγάληώραγιατηνπαραμονή
τουΦίλιππουστηVolleyLeague!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Απρίλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

18-04-2022 μέχρι 

01-05-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 28-04-2022

13:30-17:30 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 

44 23310-26914

21:00-08:00 ΣΙ-

ΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-

ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

α γ ο ρ ά ς )  2 3 3 1 0 -

73124

Φαρμακεία

Νίκη-χρυσάφι πέτυχαν οι νε-
άνιδες του Φίλιππου Βέροιας επί 
της Νέας Ιωνίας με 19-16 που 
τους δίνει το δικαίωμα να βλέ-
πουν βάθρο.

Τα κορίτσια του Κώστα Χαρα-
λαμπίδη πήραν το προβάδισμα 
στο σκορ απο την αρχή του α-
γώνα και στο 3΄προηγήθηκαν με 
3-0. Η διαφορά μεγάλωσε στο 
21΄σε 9-4 και το ημίχρονο έκλει-
σε με 12-5 υπέρ τους.

Σε αυτό το διάστημα η Νέα 
Ιωνία [χωρίς την Κατερίνα Γιαν-
νοπούλου] είχε πρόβλημα στην 
επίθεση απέναντι στην άμυνα 
του Φίλιππου.

Επιθετικά συνέχισε και στο 
β΄ημίχρονο ο Φίλιππος που έ-
φθασε την διαφορά στα 10 γκολ 
στο 38΄ με 16-6 ενώ τραυματί-
στηκε η καλύτερή του παίκτρια 
η Ελένη Νικολοπούλου και απε-
χώρησε.

Η απουσία της ήταν εμφανής 
στον Φίλιππο και η Νέα Ιωνία με 

πρέσιγκ πάνω στην Ελευθερία 
Παπαδοπούλου απο την Λούκου, 
κατάφερε να κρατήσει την επίθε-
ση του Φιλίππου στο μηδέν απο 
το 41΄-55΄. Έτσι με 9-2 μείωσε 
στο 59΄σε 18-15, αλλά το γκόλ 
της Ελευθ.Παπαδοπούλου στο 
59΄30’’ σφράγισε με το 19-15 την 
νίκη των κοριτσιών του Φίλιπ-
που Βέροιας ενώ είχε επανέλθει 
η Ελένη Νικολοπούλου στα τε-
λαυταία 4 λεπτά με τελικό σκορ 
19-16.

Δίκαιη η νίκη του Φίλιππου 
που τον έχει μέσα στον στόχο 
για το βάθρο. Με μία ακόμη νίκη 
μπορεί να το πετύχει.

Διακρίθησαν Νικολοπούλου, 
Σιώπη, Ελ.Παπαδοπούλου, Γιαν-
νοπούλου απο τον Φίλιππο και 
Μυλωνά, Πανταζή,Μαντζώρου 
απο την Νέα Ιωνία.

Πεντάλεπτα 5-2,5-4,8-4,8-
4,11-5,12-5 [ημ], 13-5,15-6,17-
7,17-9,17-12,19-16.

Διαιτήτευσαν Γράψας-Παπα-

ούλιας.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: [Κώ-

στας Χαραλαμπίδης], Δημητρί-
ου, Τσαγκερα, Παπαδοπούλου 
4, Σαρηγιαννίδου 2, Παπά, Σι-
αράψη, Βακαλφώτη 2, Θεοδω-
ρίδου 1, Νικολοπούλου 7, Πα-
ναγιωτίδου, Τσαγκαρού, Σιώπη, 
Καραμήτσου, Παν.Γιαννοπούλου 
3, Σγουρού.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: [Κίμωνας Κου-
λούρης-Γιώργος Τσαγκαράκης], 
Αναστοπούλου, Κουφοπούλου, 
Σπηλιοπούλου, Γιαννοπούλου, 
Γιαννούλια 1, Λάσδα, Μαλτάμπε, 
Αρβανίτη, Λούκου, Μαντζώρου 
3, Μυλωνά 5, Μπόζιου, Χίντρι 
1, Κοτσιώνη, Πανταζή 4, Αγγε-
λίδου 2.

Δίλεπτα 5/0. Πέναλτι 2/2-2/4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΣΧ Πυλαίας 1 32-13 2
-. ΑΕΚ 1 29-23 2
-. ΑΣ Φίλιππος Βέροιας 1 19-16 2
4. ΑΟ Προσοτσάνης 1 23-29 0
-. ΟΦ Νέα Ιωνίας 2 29-51 0

Το «2ο Αλεξανδρινό 
μίτινγκ» θα γίνει στις 18 
Μαΐου στην πόλη της Αλε-
ξάνδρειας και θα είναι α-
φιερωμένο στη μνήμη του 
Γιώργου Πάντου.

Η διοργάνωση ανα-
μένεται να συγκεντρώσει 
αρκετούς αθλητές απ΄ 
όλη τη χώρα, οι οποί-
οι θα έχουν την ευκαιρία 
για έναν δυνατό αγώνα. 
Το στάδιο της πόλης α-
νακαινίστηκε τα τελευταία 
χρόνια κι έτσι δημιουργή-
θηκαν οι συνθήκες διεξα-
γωγής μιας διοργάνωσης 
υψηλού επιπέδου.

Το πρόγραμμα των α-
γώνων θα περιλαμβάνει 
τα εξής αγωνίσματα

ΑΝΔΡΕΣ: 100 μ., 400 
μ., 800 μ., Μήκος, Τρι-
πλούν, Σφαιροβολία

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 100 μ., 
400 μ., 800 μ., Μήκος, 
Τριπλούν, Ύψος, Σφαιρο-
βολία.

Οι  ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να δηλώνουν 
συμμετοχή στο email 
eassegaskm@gmail.com, 
μέχρι την Παρασκευή 
(13/5).

Το μίτινγκ διοργανώνει 
η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ο 
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας, ο Δή-
μος Αλεξάνδρειας- ΚΕΔΑ 
και η Περιφερειακή αυτο-
διοίκηση Ημαθίας. Οι α-
γώνες είναι αφιερωμένοι 
στη μνήμη του αντιπρο-
έδρου του ΓΑΣ Αλεξάν-
δρειας και ταμία της ΕΑΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας Γε-
ωργίου Πάντου.

ΟΦίλιπποςΒέροιαςκέρδισετηνΝέαΙωνία
19-16στιςΝεάνιδεςστοF5

Το 2ο Αλεξανδρινό μίτινγκ στις 18 Μαΐου
στην μνήμη Γιώργου Πάντου

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙΒΑ2021-22
Ο ΕΟΣ Νάουσας κατέκτησε την πρώτη θέση 

στην βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας, στα βόρεια 
αθλήματα της χιονοδρομίας, με 576 βαθμούς στο 
σύνολο. Την τριάδα της κορυφής για την περίοδο 
2021-2022 συμπλήρωσαν ο ΕΟΣ Μετσόβου και ο ΑΟ 
Φλώρινας, με 502 και 481 βαθμούς αντίστοιχα. 

Η πρώτη Νάουσα είχε την καλύτερη συγκομιδή 
βαθμών στις κορασίδες (288β.), και στις γυναίκες 
(118), ενώ το Μέτσοβο είχε την καλύτερη συγκομιδή 
στους άνδρες (194) και τους παμπαίδες (149) και ο 
ΑΟ Φλώρινας στους παίδες (193) και τις κορασίδες 
(107β.)

Ο Νικόλαος Τσουρέκας ολοκλήρωσε την χρονιά 
στην κορυφή της βαθμολογίας, στο Κύπελλο Ελλάδας, 
στα βόρεια αθλήματα της χιονοδρομίας, με 65β. Τον 
23χρονο αθλητή του ΕΟΣ Μετσόβου ακολούθησαν 
ο Κωνσταντίνος Μέτσιος –επίσης του Μετσόβου- με 
47β. και στην τρίτη θέση ο Γεώργιος Αναστασιάδης 
(ΝΑΟ) με τον Δημήτρη Βεληβάση (ΜΕΤ) με 36 βαθ-
μούς και οι δύο.   

Την πρώτη θέση στους παίδες την κατέκτησε ο Ευ-
άγγελος Αθανασίου του ΑΟ Φλώρινας και στους πα-
μπαίδες ο Βασίλειος Τσουρέκας του ΕΟΣ Μετσόβου. 

Στις βαθμολογίες συλλόγων ο ΕΟΣ Μετσόβου 
πήρε τις πρωτιές σε Άνδρες και Παμπαίδες και ο ΑΟ 
Φλώρινας στους Παίδες.   

Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου ολοκλήρωσε την 
χρονιά στην κορυφή της βαθμολογίας, στο Κύπελλο 
Ελλάδας, στα βόρεια αθλήματα της χιονοδρομίας, με 
75β. Την 20χρονή πρωταθλήτρια του ΕΟΣ Δράμας 
ακολούθησαν δύο αθλήτριες τοου ΕΟΣ Νάουσας η 
Μαρία Ντάνου η Δήμητρα-Μαρία Τσιάρκα που ισοβάθ-
μησαν στην δεύτερη θέση με 52 βαθμούς.   

Την πρώτη θέση στις κορασίδες την κατέκτησε η 
Γεωργία Τσιάρκα του ΕΟΣ Νάουσας και στις παγκο-
ρασίδες η Κλεονίκη Αναστασιάδου του ΑΟ Φλώρινας. 

Στις βαθμολογίες συλλόγων ο ΕΟΣ Νάουσας πήρε 
τις πρωτιές σε Γυναίκες και Κορασίδες και ο ΕΟΣ Με-
τσόβου στις Παγκορασίδες.   

Γ’Εθνική
Αναβλήθηκε η εκδίκαση της έφεσης
του Μακεδονικού - Αγωνίας συνέχεια 

στα Τρίκαλα

Νέα καθυστέρηση προκαλείται στην έναρξη των μπαράζ ανόδου των πρωτα-
θλητών της Γ’ Εθνικής για τη Super League 2.

 Η προγραμματισμένη για σήμερα (27/4) εκδίκαση της έφεσης του Μακεδονικού 
κατά της πρωτόδικης απόφασης που απέρριψε την αρχική ένσταση για τον αγώνα 
του στη Λευκίμμη, αναβλήθηκε.

Αιτία στάθηκε το κώλυμα του δικηγόρου του Μακεδονικού Λάκη Σημαιοφορίδη, 
λόγω ασθένειας.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί από την Επιτροπή Εφέσεων την προσεχή 
Τρίτη, κάτι που σημαίνει πως η έναρξη των μπαράζ που υπολογιζόταν για τις 8/5 
ίσως πάρει νέα μετάθεση.



Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

Την Πέμπτη της Διακαινη-
σίμου 28 Απριλίου το πρωί 
θα λάβει μέρος στο Αρχιερα-
τικό Συλλείτουργο στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Να-
ούσης, με την ευκαιρία της 
εορτής των Αγίων Πέντε Να-
ουσαίων Ιερομαρτύρων. Στη 
διάρκεια της Θείας Λειτουργί-
ας θα τεθεί σε προσκύνηση 
το Ιερό Λείψανο της Αγίας Φι-
λοθέης της Αθηναίας από τον 
Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης 
του Δήμου Αγίας Φιλοθέης - 
Ψυχικού Αθηνών.

Την Πέμπτη της Διακαινη-
σίμου 28 Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρα Βεροί-

ας θα υποδεχτεί το ιστορικό Λάβαρο της Επαναστάσεως από την Ι. Μ. 
Αγίας Λαύρας και στη συνέχεια θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό 
Πανηγυρικό Εσπερινό.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 28 Απριλίου στις 8:30 μ.μ. θα 
ομιλήσει στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα ανα-
πτύξει το θέμα: «Καί τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ 
τάφου…» στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM».

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 29 Απριλίου το πρωί θα λάβει 
μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρα Βεροίας και στον καθιερωμένο Αγιασμό στην 
κρήνη της Μονής.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 29 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. 
στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας θα παραστεί στην εορταστική 
εκδήλωση με τίτλο: «Απ᾽ τη Δοβρά, στη λευτεριά» αφιερωμένη στην 
επέτειο των 200 ετών από την ιστορική μάχη της Δοβρά, παρουσία 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερωνύμου και Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 30 Απριλίου στις 10:00 π.μ. στο Μη-
τροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα παραστεί 
στο συνέδριο με θέμα: «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες και η εθνική παλιγγενε-
σία», παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 30 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ναούσης θα λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό της μνήμης των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρ-

τύρων και στην Ιερά Λιτα-
νεία στο Χώρο Μαρτυρίου 
– Κιόσκι, με τη συμμετοχή 
του Μακαριωτάτου Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερω-
νύμου και Ιεραρχών της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Την Κυριακή του Θωμά 
1 Μαΐου το πρωί θα λάβει 
μέρος στο Πολυαρχιερα-
τικό Συλλείτουργο που θα 
τελεστεί υπαιθρίως στο 
Χώρο Μαρτυρίου – Κιόσκι 
Ναούσης προεξάρχοντος 
του Μακαριωτάτου Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύ-
μου και με τη συμμετοχή 
Ιεραρχών της Εκκλησίας 
της Ελλάδος.

Την Κυριακή του Θω-
μά 1 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. 
στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά θα παραστεί στα 
αποκαλυπτήρια του αδριά-
ντος του Γερο-Καρατάσου 
και του μνημείου πεσό-
ντων κατά την εν Δοβρά 
μάχη, στα εγκαίνια του 
Παυλείου Κειμηλιαρχείου 
της Ιεράς Μητροπόλεως 
«Ιεροί Θησαυροί» και στο 
θεμέλιο λίθο του Παυλεί-
ου Θρησκευτικού Κέντρου 
που θα πραγματοποιη-
θούν από τον Μακαριώτα-
το Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιε-
ρώνυμο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 27 

Απριλίου 2022 στις 6.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Α-
θανάσιος Τσιτινίδης σε ηλικία 
70 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

-ΠΑΣΧΑ 2022
Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της 

πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,  πραγματοποί-
ησε διανομή τροφίμων σε 190 ωφελούμενες οικογένειες ενόψει του 
Πάσχα.

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, η Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού κ. Γεωργία Μπα-
τσαρά και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. Αθανασία 
Λαμπριανίδου και κ. Δήμητρα Καρατζά ευχαριστούν θερμά για την 
έμπρακτη υποστήριξή των πολιτών, των επιχειρηματιών και σω-
ματείων για τη συνεισφορά τους στους συνδημότες μας οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.

Ευχαριστούμε:
-Την κ. Παναγιώτα Σταμπουλή, εκπαιδευτικό του Δ’ Παιδικού 

Σταθμού Άλσους Παπάγου του ΚΑΠΑ Βέροιας και τους μικρούς 
μαθητές, οι οποίοι μας δώρισαν πασχαλινά χειροποίητα καλαθάκια.

-Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας για τη δωρεά τροφίμων
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
-ΜΑΖΙ MARKETS 
-ΑΓΡΟΤΥΠ Ε.Π.Ε
- ΖΟΥΜΠΟΔΗΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΕΛΙΣΣΑ
-ΚΑΦΕΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ
- ΛΟΥΞ (Οικονομοπούλου Μαριάννα Γ.)
- ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
- ΜΥΛΟΙ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
- ΥΙΟΙ Γ. ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε.
Και όλους τους δωρητές που θέλησαν να τηρηθεί η ανωνυμία 

τους.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία δομή η οποία εξυπηρετεί σε 

μηνιαία βάση τους ωφελούμενους και οι δωρεές είναι δεκτές όλη τη 
διάρκεια του έτους.

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, το Φως της Ανάστασης να χαρίζει 
ελπίδα, αδελφοσύνη, αισιοδοξία και δύναμη!

Σταδίου 51, ΤΚ 59131
Τηλέφωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, Δήμητρα Καρατζά
Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 π.μ.-15:30 μ.μ.
e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria

Βέροια, 20 Απριλίου 2022
Αριθμ. πρωτ.  81/2022

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας 
«Φροντίστριας-Παιδοκόμου»

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκηρύσσει την πλήρω-
ση της ακόλουθης θέσης εργασίας:

Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, με ανοικτό αριθμό 
πλήρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστούν στις Δομές 
κλειστής φιλοξενίας του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα:
A. Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1. Ηλικία από 35 έως 55 ετών
2. Εμπειρία μητρότητας
3. Απολυτήριο Γυμνασίου
4. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
Β. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2. Δίπλωμα οδήγησης
3. Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4. Χειρισμός Η/Υ
5. Γνώση ξένης γλώσσας
6. Γνώσεις νοσηλευτικής
7. Γνώσεις μαγειρικής
8. Διάθεση εθελοντισμού
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση είναι:
1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης 
www.propaidi.org).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
4. Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
5. Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές
 (αν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο 
Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 
59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομι-
κά, μέχρι την Τρίτη  10 Μαΐου 2022.

-Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν 
και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org

-Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες 
ώρες και μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και την 4/
ΕΜ/19-01-2022 απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ,
τα μέλη του Συνδέσμου μας σε έκτακτη Εκλογοαπο-

λογιστική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 1η Μαΐου 2022 και ώρα 10:45π.μ. στο Γραφείο του 
Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3 Βέροια. Εάν για διάφορους 
λόγους δεν έχουμε απαρτία την πρώτη Κυριακή (1η Μαΐου), 
η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο 
και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Εκλογή Προεδρείου 
2. Εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. ετών 2020 και 

2021 και αναφορά σε θέματα που αφορούν τον κλάδο 
των Συνταξιούχων.

3. Οικονομικοί απολογισμοί ετών 2020 και 2021.
4. Εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής ετών 2020 και 

2021.
5.  Προϋπολογισμοί ετών 2021 και 2022
6. Κριτική επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. ετών 2020 

και 2021
7. Έγκριση ή μη α΄ Απολογισμών 2020 και 2021, β΄ 

Προϋπολογισμών 2021 και 2022, γ΄ Εκθέσεις Ελεγκτικής 
Επιτροπής 2020-2021 και δ΄ Πεπραγμένων του Δ.Σ. ε-
τών 2020 και 2021.

8. Επανεξέταση ετήσιας συνδρομής μελών και εγγρα-
φής νέων μελών.

9. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινήσεις.
10.  Δευτερολογία Προέδρου.
11.  Σύντομη τοποθέτηση και παρουσίαση των υπο-

ψηφίων από τους επικεφαλής των συνδυασμών.
12.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής 

Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Π.Σ. θα αρ-

χίσουν στις 12:30μ.μ. και θα τελειώσουν στις 6:00μ.μ. 
ενώπιον δικαστικού αντιπροσώπου.

Απαραίτητη η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δια-
βατηρίου ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακά 
τακτοποιημένα έως τις 31-12-2021. Παράκληση θερμή να 
προσέλθουν τα μέλη μας να τακτοποιηθούν οικονομικά 
πριν από τις εκλογές, για ευνόητους λόγους.

Ακόμη έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν νέα μέλη 
έως την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 προσκομίζοντας απο-
δεικτικά στοιχεία, ότι είναι Πολιτικοί Συνταξιούχοι πρώην 
Δημόσιοι Υπάλληλοι, εκτός εάν είναι ευρύτερα γνωστοί 
και σε περίπτωση μη απαρτίας την πρώτη Κυριακή έως 
την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα 
όργανα του Συνδέσμου και για αντιπρόσωποι στην 
Π.Ο.Π.Σ. παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γρα-
φείο του Συνδέσμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως 
την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.

Αυτονόητο είναι, ότι θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά 
μέτρα για προφύλαξη από τον COVID-19. Ενδέχεται, εάν 
οι καιρικές συνθήκες και άλλοι λόγοι το επιτρέψουν να 
πραγματοποιηθεί η Απολογιστική Συνέλευση στον εξωτε-
ρικό χώρο του Γραφείου.

Σε περίπτωση άρσης του μέτρου για τις μάσκες, πα-
ράκληση θερμή, εμείς για να προφυλάξουμε τον εαυτό 
μας και τους συναδέλφους μας να φορούμε μάσκα είτε 
στον εξωτερικό, είτε στον εσωτερικό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του Συν-
δέσμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Για έκτακτες πε-
ριπτώσεις στα τηλέφωνα:

6974297043, 6948053262, 6976019755, 6948784342
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη-

μα 186 τ.μ. με υπόγειο 

168 τ.μ., στα πρώην Σφα-

γεία Βέροιας. Τηλ.: 6944 

644220.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περ ιοχή 

Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζετα ι 

χω ρ ά φ ι  1 0  σ τ ρ έ μ μ α -

τα ,  χέρσο,  αρδευτ ικό , 

π ά ν ω  σ τ η ν  ά σ φ α λ -

το .  Πληρ .  τηλ . :  6945 

152085, κος Νίκος.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 

γ κα ρ σ ο ν ι έ ρ α  3 8  τ . μ . 

στη Βέροια,  Κωττουνί -

ου 14 (περιοχή Εληάς), 

4ος  όρ . ,  ασανσέρ ,  η -

μιαυτόνομη θέρμανση, 

Δ,  Σ ,  Κ,  WC,  μπάν ιο , 

εντοιχισμένη ντουλάπα, 

φωτεινό, τιμή συζητήσι-

μη. Τηλ.: 6931 929530, 

ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 1975,  έχει Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά 
τζάμια, κομπλέ ανακαινισμένη, χωρίς θέρμανση, 
με ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €. Διαθέσιμο από 
1/05/2022.

Κωδ: 107114 ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 60τ.μ. στον 2ο όροφο, αποτελείται 
από 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, αρκετά φωτεινό και καλοδιατη-
ρημένο, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα έπιπλα, 
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/3/2022.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθή-
κη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο 
κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και 
χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

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

Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ 
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος, 
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε 
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει 
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί , 
με ανελκυστήρα καινούργιο, 280€, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονο-
κατοικία με 96 τ.μ., καθ.  με 2 - , 3 υ/δ,  1ος όρο-
φος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ 
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει 
ατομική θέρμανση πετρελαίου  , κλιματιστικό και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  , με βεράντα εμπρός και 
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς 
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφερόμενο..

Κωδ.105742 ΚΕΝΤΡΟ, στην Εληά κοντά 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 110τ.μ., με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, και WC, δίνεται και 
κομπλέ επιπλωμένο με ηλεκτρικές συσκευές και 
πλυντήριο ρούχων , διαθέτει κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου και 2 κλιματιστικά , σε πολύ τοποθε-
σία , μίσθωμα 300€.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 

1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον πε-

ριφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000 
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνει-
ας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Απο-
τελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει 
θέρμανση με Κλιματιστικό, χωρίς κοινόχρηστα, 
Τιμή: 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συν-
θετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 

κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο , καλής εμπορικό-
τητας και σε κεντρικό σημείο , κατάλληλο για 
κάθε εμπορική δραστηριότητα και χρήση , τιμή 
μόνο 200€ ,

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 26 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, 
σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κο-
μπλέ , μαζί με ένα Ισόγειο γκαράζ 16τ.μ., χωρίς 
κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση 
, τιμή μόνο 38.000€ . Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 117191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διατίθεται ένα 
διαμέρισμα των 100 τ.μ., κατασκευής 1983, με 3 
υ/δ, 1 ος όροφος, θέα με φόντο τον κάμπο, είναι 
μερικώς ανακαινισμένο, έχει ατομική θέρμανση 
πετρελαίου,  υπάρχει και δυνατότητα στάθμευ-
σης του αυτ/του , σε τιμή προσφοράς 90.000€.  
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.12865 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από 
το γραφείο μας σπάνιο διαμέρισμα επί της Λ. 
Ανοίξεως, 110τ.μ. μικτά και 101τ.μ. καθαρά, 
3ου ορόφου, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη, κατασκευής του 1972.Πρόκειται 
για ένα πολύ φωτεινό διαμέρισμα με μοναδική 
ανοιχτωσιά μπροστά του , απεριόριστη θέα 
στον κάμπο της Βέροιας, προσόψεως-γωνιακό, 
χωρίς θέρμανση, με ανελκυστήρα, σε μοναδική 
τοποθεσία, άριστη διαρρύθμιση, σε τιμή προ-
σφοράς: 130.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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 ενδι-
αφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674 Στη  ΡΑΧΗ ,Βέροιας πωλείται 
σπάνια Βίλα η οποία εκτίνετε σε τρία  επίπε-
δα  με συνολική αναδομή 352 τ.μ., κατασκευής 
1992, αποτελείται από τρία επίπεδα  ημιυπόγειο 
, ισόγειο και 1 ο όροφο. Πρόκειται για μία εξαιρε-
τική ευκαιρία , με σπάνιο φυσικό περιβάλλον , 
η δε κατασκευή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτε-
ρικά είναι με υψηλής ποιότητας υλικά και η γε-
νικότερη  κατάσταση του εκπληκτική.  Οι χώροι 
της μέσα πολύ καλά σχεδιασμένοι , λειτουργικοί 
, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους  , διαθέτει 
επίσης και  δύο πάρκινγκ στεγασμένα δίπλα , 
πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη 
μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον.

ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικο-
δομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και 
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α) 
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα 
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ. 
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή 
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. 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. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο 

της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους 
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 
2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά συμφέρουσα 
τιμή 150.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και 
28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους, 
Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε 
τιμή προσφοράς 20.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία περι-

οχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυπο σχολείο,  χω-
ραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  1040 τ.μ., γωνια-
κό , διαθέτει θέα εκπληκτική , απρόσκοπτη και 
ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  προσανατολισμό ,  
σε προνομιακή τοποθεσία , πάνω στον κεντρικό 
δρόμο , σίγουρα για απαιτητικούς αγοραστές ,  
τιμή έκπληξη , μόνο 105.000€.

Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-
ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας,

Κωδ. 14069 ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  σπάνιο Χωραφοοικόπεδο 8930 
τ.μ.,  άρτιο οικοδομήσιμο με κόμβο δικό του , 
διαθέτει άνετη πρόσβαση και αφορά μόνο μία 
πολύ σοβαρή επιχείρηση που θα κατασκευ-
άσει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο , πρώτη τιμή 
1.800.000€ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο για 

ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 τ.μ. Τιμή: 
150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233 τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ 
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας, 
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο 
35.000€.

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

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

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 1.508 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή 
τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο α-
πό την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής 
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς 

πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμάχιο 30.400 τ.μ., 
ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό σημείο, μεγάλης 
προβολής, πρώτο από την Εγνατία οδό, σε 
απόσταση περίπου 1,5χλμ από τον κόμβο, 
περιφραγμένο με μπετό, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, ζητούμενο τίμημα 165.000€ όλο 
μαζί. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.200 τ.μ. εντός του χωριού Λαζο-

χώρι, οικοδομήσιμο, περιφραγμένο με αποθήκη δύο 
δωματίων

ΧΩΡΑΦΙ 3 στρέμματα, πριν την είσοδο του Λαζο-
χωρίου

Πληροφορίεςστοτηλ.:6996436044
&2331062812

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμ-
ματα στο δρόμο προς Νοσοκομείο αρι-
στερά (φρύδι) απέναντι από το «Άρωμα 
Πόλης» (προς ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). 
Πληρ.τηλ.:6944422644.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-

που, με 3 χώρους και κουζινα, 

W.C., για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. 

Τηλ.: 6932 471705 & 23310 

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 

σε εστιατόριο για πλήρη α-

πασχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979 

808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυνα ίκα γ ια 

κουζίνα σε εστιατόριο-ταβέρ-

να για καθημερινή εργασία. 

Μισθός πολύ καλος. Υπάρχει 

και σπίτι για να μένει αν θέ-

λει. Τηλ.: 6972 012622 κος 

Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε 

εστιατόριο-ταβέρνα για καθη-

μερινή εργασία. Μισθός πολύ 

καλός. Υπάρχει και σπίτι για 

να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 

012622 κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες & 

εργάτες παραγωγής, για ερ-

γασία  στο  υποκατάστημά 

της στην περιοχή Κουλού-

ρα. Τηλέφωνα επικοινωνί -

ας :  23310  97588-97555 , 

Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-

κροπωλητές για νησί. Απα-

ραίτηττο μεταφορικό μέσο. 

Αποδοχές από 80 ευρώ η-

μερησίως. Πληρ. τηλ.: 6945 

003564.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ με συστάσεις απο 

τη Γεωργία, αναλαμβάνει πε-

ριποίηση ηλικιωμένης κυρίας 

για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6995 
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μείς από την ROMA 
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122κ.Κώστας.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ εγκατάστασης 
ανελκυστήρων με έδρα τη 
Βέροια ζητεί εργατιτεχνίτη:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Εμπειρία στο μονάρισμα
-Εμπειρία στη χρήση η-

λεκτρικών εργαλείων κοπής 
και διάτρηησης

Θα ληφθεί υπόψη αντί-
στοιχη προϋπηρεσία.

Πληρ.τηλ.:6974
427498,κοςΓιώργος

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο 
σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωμα-
τίου  70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλ-
κόνια με θέα,κλειστό   parking  160.000ευρώ.
•ΚΕΝΤΡΟ 75τμ 1οςόροφ. 2δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο,ατομική θέρμανση 45.000ευρώ.
• ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμά-
τια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 
75.000ευρώ το καθένα.
- ΡΟΛΟΙ 75τμ 2ος οροφ.2δωμάτια,κουζίνα με καθιστικό,σα-
λόνι,χωλ,μπάνιο  δυνατότητα 3ουδωμ. 42.000ευρώ.
-ΡΟΛΟΙ 68τμ 1ουοροφου, 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο  
69.000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ 94τμ, 2δωμάτια,σαλοκουζίνα μπάνιο 55.000ευρώ.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ 90τμ 2δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωρίς θέρμαν-
ση 300ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 130τμ 3δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωλ,ατομ.θέρ-
μανση 350ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με 
ηλ.συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. 
θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι 
με θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,-
μπάνιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρι-
κές συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμαν-
ση 350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαρια-
σμός ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ πρόσφατα ανακαινισμένη με ένα δωμάτιο,ντουλά-
πα,κουζίνα,ηλεκτρικές συσκευές,μπαλκόνι 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
• Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με εί-
σοδο από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω 
σε κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT 
CAFE και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο  350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
650τμ με  πατάρι 1500ευρώ. . 

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

Ζητούνται από εταιρεία 
κατασκευής κουφωμάτων 
στο Προάστιο Έδεσσας 
Εργάτες – Τεχνίτες.

Τηλέφωνο επικοινω-
νίας:2381029920

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εμπορίας καλλυντικών, ορθοπεδικών 
ειδών και υποδημάτων. Λειτουργεί σε κεντρικότατο  μισθωμένο 
κατάστημα στη Βέροια, εμβ 448 τ.μ. σε 5 επίπεδα (ισόγειο, πα-
τάρι, υπόγειο και δυο ορόφους). Είχε διαμορφωθεί για ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ με όλες τις προδιαγραφές, διαθέτει κουζίνα, 3 WC και ε-
σωτερικό ασανσέρ. Διατίθεται με το εμπόρευμα ή χωρίς αυτό, με 
το e-shop ή χωρίς αυτό, με τον πάγιο εξοπλισμό ή χωρίς αυτόν.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6956604088

Α π ό  τ η ν 
ΑΛΜΗΑΒΕΕ, 
ε τ α ι ρ ί α  μ ε 
παρουσία 25 
ετών στον το-
μέα της μετα-
ποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής 
και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή 
αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου για το τμήμα εξαγωγών/
πωλήσεων.

Αντικείμενο εργασίας:
- Διεκπεραίωση παραγγελιών / Έκδοση εγγράφων Φορτώσε-

ων Εξωτερικού, μέσω CRM της εταιρείας
- Επικοινωνία με πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού για 

υφιστάμενα ή νέα προϊόντα / τήρηση και ενημέρωση σχετικών 
αρχείων

Απαιτούμενα προσόντα:
- Απόφοιτος / απόφοιτη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Θα εκτιμηθούν: πιστοποίηση στον τομέα του μάρκετινγκ και 

των πωλήσεων καθώς και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές και συνεχή 

εκπαίδευση.  
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις και τα βιογραφικά τους στη μονάδα παραγωγής που 
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης ή να τα 
αποστέλλουν στο email της εταιρίας info@almifoods.gr (με την 
ένδειξη «ΕΞ/ΠΩΛ Α2022-1»).

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



345766.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 

6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. Τηλ. 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δ η -
γός-διανομέας, κάτο-
χος διπλώμαος Γ΄ κα-
τηγορίας, με προϋπη-
ρεσία.

Τηλ.:2331074443.

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ.-ΝΙΚΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣ.Ο.Ε.με έδρα 
Τ. Ρωσοπροσφύγων Β΄ Βέροια, 
ενόψει της νέας σεζόν 2022 
δέχεται δηλώσεις παραγωγών 
στις καλλιέργειες κερασιών, βε-
ρίκοκων, νεκταρινιών και ροδα-
κίνων. Υπεύθυνος επικοινωνίας 
Αποστολίδης Στέφανος, τηλ.: 
6945 105091 - 23310 72700 
(9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)



Η Ροτόντα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ακριβώς πάνω από 
την Καμάρα, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά για 
την αρχιτεκτονική του κτίσματα και πασίγνωστο στο πανελλήνιο. 
Ωστόσο αυτό που λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι είναι ναός αφιερωμέ-
νος στον Άγιο Γεώργιο και προς τούτο την Δευτέρα του Πάσχα πα-
νηγύρισε, έγινε λειτουργία και είχε ανοιχτές τις πόρτες προς τους 
πιστούς που είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν και λείψανο του 
Αγίου. 

Να θυμίσουμε σύντομα ότι η Ροτόντα, το θολωτό κυκλικό κτί-
σμα του 4ου αιώνα(χτίστηκε γύρω στο 304 μ.Χ) είναι παρόμοιο με 
το Πάνθεον της Ρώμης. Η αρχική χρήση του δεν είναι γνωστή αλ-
λά διατυπώθηκαν ως τώρα διάφορες υποθέσεις: ότι υπήρξε ναός 
του Διός, ή των Καβείρων, ότι κατασκευάστηκε από τον Καίσαρα 
Γαλέριο ως μαυσωλείο του, ή ως αίθουσα του θρόνου στο ανα-
κτορικό συγκρότημα. Μετατράπηκε σε ναό την παλαιοχριστιανική 
περίοδο, τον οποίο κάποιοι ερευνητές ταυτίζουν με τον ναό των Α-
σωμάτων Δυνάμεων που αναφέρουν οι βυζαντινές πηγές. Το 1591 
μετετράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος από τον σεϊχη Hortaci 
Suleiman Efendi και μετά την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 
το 1912, αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο.  
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P Μέχρι να χάσω τα κιλά του Πάσχα θα 
μας πιάσει Δεκαπενταύγουστος…

P Φανταστείτε ότι το Μεγάλο Σάββατο ξύ-
πνησα με έναν πόνο στο μέρος της καρδιάς. Είχα 
κοιμηθεί με το πιρούνι στην τσέπη της πιτζάμας.

P Το μεγάλο πρόβλημα στα υπαίθρια γεύ-
ματα της άνοιξης, είναι το πόσο γρήγορα νιώ-
θεις την ανάγκη να πας από το αλμυρό στο 
γλυκό και τανάπαλιν.

P Φέτος το Πάσχα περάσαμε από το long 

covid στο long lunch. 

P Να δεις που τελικά τη λένε άνοιξη την 
εποχή επειδή σού ανοίγει εύκολα η όρεξη.

P Κατά τα λοιπά. Οι άλλοι πήγαν να εκτελέ-
σουν αρχιμαφιόζο και χάλασε το μηχανάκι τους. 
Ούτε τους πληρωμένους δολοφόνους να μην 
μπορείς να εμπιστευτείς σ’ αυτήν τη χώρα.

P Την ίδια ώρα που άριστοι θέλουν ντε και 
καλά να κάνουν βιβλιοθήκη σε χώρο του ΑΠΘ 
όπου τελούνταν επί 30 συναπτά έτη κατάλη-

ψη. Έλα σπουδή στον 
τόπο σου!

P Το έργο στο Κά-
μπους προχωρά πα-
ρουσία αστυνομικών 
δυνάμεων. Η Ελλάδα 
της Ευρώπης πέρα 
στους πέρα κάμπους.

P Όσο κι αν έχεις 
επιφυλάξεις για την 
Ελλάδα των αρίστων, 
ασφαλώς είναι απεί-
ρως προτιμητέα από 
εκείνη των αχρήστων.

P Μπράβο στον Μα-
κρόν για τη νίκη του κα-
τά του λαϊκισμού. Αλλά 
μην ξεχνάμε ότι στο δικό 
μας αντίστοιχο μέτωπο 
είχαμε υποστεί θλιβερή 
ήττα με 60-40.

P Και δεν επείσθημεν ούτε από τον Σάκη 
Ρουβά damned.

P Και:
Ένας γεράκος εμφανίζεται σε ένα νοσοκομείο 

και προτίθεται να γίνει δωρητής σπέρματος. Η 
νοσοκόμα που τον βλέπει του λέει:

– Δεν νομίζετε καλέ μου κύριε, ότι είστε λίγο 
μεγάλος γι’ αυτό;

Με την επιμονή του παππού, η νοσοκόμα 
πείθεται να τον δεχτεί και του δίνει το κατάλληλο 
βαζάκι για να εναποθέσει τη… συμβολή του στην 
επιστήμη. Τον πληροφορεί ότι σε δέκα λεπτά θα 
έρθει να παραλάβει το μπουκαλάκι και να προ-
βούν στα απαραίτητα γραφειοκρατικά για την 
ταξινόμηση του σπέρματος.

Το δεκάλεπτο περνά, και η νοσοκόμα πηγαίνει 
να παραλάβει το βαζάκι.

– Σε πέντε λεπτάκια θα είμαι έτοιμος, λέει ο 
παππούς.

Στο επόμενο πεντάλεπτο, η νοσοκόμα ξα-
ναπάει και ο παππούς ζητά άλλα πέντε λεπτά 
χρόνο. Μην μπορώντας να κάνει και τίποτα, η 
νοσοκόμα του δίνει τον χρόνο που χρειάζεται ο 
παππούς.

Πεντάλεπτο, πεντάλεπτο ο παππούς έχει κα-
ταναλώσει κάνα μισάωρο από τον πολύτιμο χρό-
νο της νοσοκόμας, μέχρις ότου εκείνη δεν αντέχει 
άλλο και εισβάλει στον θάλαμο όπου βρισκόταν ο 
παππούς. Με την είσοδό της ρωτάει τον παππού:

– Είσαστε καλά, κύριε; Ανησύχησα τόση ώρα.
– Καλά είμαι, κορίτσι μου. Αλλά, να… προσπά-

θησα με το δεξί, προσπάθησα με το αριστερό, 
προσπάθησα και με τα δύο μαζί… Τίποτα! Δεν 
κατάφερα να το ανοίξω το ρημάδι το βαζάκι!

Κ.Π.

Με τον φακό του ΛΑΟΥ στην Ροτόντα Θεσσαλονίκης 
που γιόρτασε τον Άγιο Γεώργιο
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