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Μηχανικό σύστημα 
συγκομιδής ροδακίνων, 

ελλείψει εργατικών χεριών;

Το διαβάσαμε στο larissanet: Για πρώτη φορά πανελλα-
δικά έγινε μηχανική συγκομιδή ροδάκινων για βιομηχανική 
χρήση. Η έλλειψη εποχικών εργατικών χεριών οδηγεί στην 
πλήρη εκμηχάνιση των δεντροκαλλιεργειών (βερίκοκο, ρο-
δάκινο, αμύγδαλο, ελιά).

Ο  Ελευθέριος Δαμασιώτης (ιδιοκτήτης Φυτωρίων), 
πρωτοπόρος στην πλήρη εκμηχάνιση των δεντροκαλλι-
εργειών μίλησε για τα πρώτα αποτελέσματα και τη θετική 
ανταπόκριση των βιομηχανιών.

«Σε δέντρα ηλικίας 1,5 χρόνου είχαμε παραγωγή 800 
κιλά ανά στρέμμα» σημειώνει και εξηγεί πως στο συγκεκρι-
μένο αγροτεμάχιο η φύτευση έγινε σε αποστάσεις 3,20 μέ-
τρα ανά σειρά, πλάτος 0,75 μ. και ύψος 1,5 μέτρο.  Όλες οι 
εργασίες πλέον (φύτεμα, κλάδεμα και συγκομιδή) γίνονται 
με μηχανικό τρόπο.

Ο κ. Δαμασιώτης επισημαίνει πως ο κάθε παραγωγός, 
με το νέο μοντέλο μπορεί να διαχειριστεί μόνος του μέχρι 
200 στρέμματα πυκνής φύτευσης δεντροκαλλιεργειών. Και 
υπενθυμίζει πως δεν απαιτούνται εργατικά χέρια, τα οποία 
είναι δυσεύρετα τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα υπήρξε θετική ανταπόκρι-
ση από τη βιομηχανία για τα ροδάκινα, αλλά και τα βερίκο-
κα που συγκομίστηκαν με μηχανικό τρόπο νωρίτερα φέτος. 
Τα ποσοστά απομοίωσης είναι 20 έως 22%, που σημαίνει 
πως είναι εφάμιλλο με το χέρι.

Να που η βιομηχανία και η τεχνολογία μπορεί να δώσει 
εν μέρει λύση στο τεράστιο πρόβλημα έλλειψης εργατικών 
χεριών. Βέβαια δεν ξέρουμε αν δίνει λύση και στο οικονομι-
κό… Πόσο κοστίζει άραγε το «μεροκάματο» της μηχανής;
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Μέχρι αύριο Παρασκευή, θα α-
νακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής 
στα πανεπιστήμια, έκανε γνωστό η 
υπουργός Παιδείας Νίκης Κεραμέως. 
«Τα τελικά αποτελέσματα για πρώτη 
φορά μετά από 59 χρόνια θα εκδο-
θούν στα τέλη του Ιουλίου, αντί για τα 
τέλη Αυγούστου», δήλωσε η υπουρ-
γός υπενθυμίζοντας ότι οι υποψήφιοι 
μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα 
και με sms στο κινητό τους, υπό την 
προϋπόθεση βέβαια πως έχουν εγ-
γραφεί στη σχετική ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα.

Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις, οι αριστούχοι φέτος ήταν λιγό-
τεροι σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 
Και τη φετινή χρονιά – δεύτερη χρονιά 
εφαρμογής του νέου εξεταστικού συ-
στήματος για τα ΑΕΙ – θα επανεμφα-
νιστούν οι περιπτώσεις τμημάτων με 

λιγότερους των 10 εισακτέους, επαναφέροντας τη συζήτηση για τη χωροταξική αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων μας. 
Η διαδικασία, μάλιστα, αναμένεται φέτος να είναι ευκολότερη, αφού ο νέος νόμος – πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση 
που ψηφίστηκε πρόσφατα δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο Παιδείας να λάβει αποφάσεις για κλείσιμο ή συγχωνεύσεις 
τμημάτων μειωμένου ενδιαφέροντος, με σχετική ευελιξία.

Ίδωμεν!

Δροσερέςεκδηλώσειςστηνκαρδιά
τουκαλοκαιριού

Βρισκόμαστε στην καρδιά 
του Ιούλη και το πολιτιστικό 
καλοκαίρι καλά κρατεί στην Η-
μαθία. Θεατρικές πααστάσεις 
στο Άλσος της Βέροιας, θερινό 
σινεμά από την ΚΕΠΑ σε συ-
νεργασία με το «Σταρ» και α-
πό αύριο στο άλσος του Αγίου 
Νικολάου Νάουσας οι γιορτές 
νερού που διοργανώνει ο δή-
μος για ένα μουσικό τριήμερο, 
29 30 και 31 Ιουλίου.

Εκδηλώσεις στις δροσιές, 
ταράτσες και άλση, ότι ακρι-
βώς χρειάζεται τις ζεστές βρα-
διές που περνάμε τις τελευταί-
ες μέρες. Αν και όπως λέει η 
ΕΜΥ ο καιρός θα αλλάξει και 
μετά τους καύσωνες θα ακο-
λουθήσουν βροχές…

Κλειστή το πρωί, για μιάμιση ώρα,
η Εγνατία λόγω μεταφοράς ανεμογεννητριών

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην Εγνατία λόγω μετα-
φοράς ανεμογεννητριών, με  ώρες 
διέλευσης από τις 7.00 έως τις 8.15 
το πρωί, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουλίου 
και ακολουθούν ηΤρίτη 2 Αυγούστου 
και η Πέμπτη 4 Αυγούστου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα 
διεξάγεται μέσω της νέας περιφε-
ρειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, 
στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρ-
χονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας 
- Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος 
θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό 
από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων 
Κοζάνης.

Επιπλέον, κατά τη διέλευση του 
συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Ο-
δού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλει-
δίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, στο ρεύμα προς Βέροια, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη 
μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

Διαθέσιμη είναι από 
χθες το απόγευμα για τους 
πολίτες που έχουν ΑΦΜ 
με λήγοντα αριθμό τον 1, 
η εφαρμογή Gov.gr Wallet 
με την οποία, το δελτίο ταυ-
τότητας και η άδεια οδήγη-
σης περνούν στην ψηφια-
κή εποχή. Την εφαρμογή 
παρουσίασε ο Κυριάκος 
Πιερρακάκης παρουσία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη και των συναρ-
μόδιων υπουργών τονίζο-
ντας οτι ο πολίτης κερδίζει 
ευκολία, ασφάλεια, ταχύτη-

τα, καθώς έχει διασφαλιστεί 
η άμεση έκδοση και απο-
θήκευση, ενσωμάτωση στο 
ψηφιακό wallet του κινητού, 
θωράκιση των συναλλαγών 
με ψηφιακή συγκατάθεση, 
μείωση της απάτης, δυνα-
τότητα άμεσης ανάκλησης 
της ισχύoς και γρήγορη επί-
δειξη και επαλήθευση μέσω 
κωδικού QR. Ο υπουργός 
επισήμανε ότι χρησιμοποιή-
θηκαν οι εσωτερικές υποδο-
μές του gov.gr.

 «Κατεβάζω την εφαρ-

μογή από το wallet.gov.gr, 
κάνω login μέσω TaxisNet 
ή κωδικών web banking και 
επιβεβαιωτικό SMS, εκδίδω 
κάθε έγγραφο με ένα επιβε-
βαιωτικό SMS», εξήγησε ο 
υπουργός ενημερώνοντας 
βήμα βήμα το πώς μπο-
ρούν να «κατεβάζουν» οι 
πολίτες την εφαρμογή.

Τα στοιχεία που θα απο-
θηκεύονται στην εν λόγω 
εφαρμογή θα μπορεί ο κά-
τοχος του κινητού τηλεφώ-
νου «να τα επιδεικνύει, για 

σκοπό ταυτοποίησής του, 
σε φορείς του δημόσιου το-
μέα, δικαστικές αρχές και 
φυσικά και νομικά πρόσω-
πα του ιδιωτικού τομέα, που 
νομιμοποιούνται για έλεγχο 
ταυτότητας ταυτοποίηση, 
στο πλαίσιο άσκησης των 
κατά αρμοδιοτήτων τους εκ-
πλήρωσης των κατά υπο-
χρεώσεών τους.

Κατόπιν τούτου, τα μά-
τια μας 14 στα κινητά μας… 
Καταλαβαίνεται το άγχος, 
σε περίπτωση απώλειας!

Όλα σε ένα κινητό πλέον!



Το νέο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι σε αποκλιμάκωση, εκτίμησε μιλώντας χθες 
στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, 
τονίζοντας ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να λη-
φθούν κάποια μέτρα πριν το Σεπτέμβριο.

Παρά την αύξηση των κρουσμάτων, ο κ. Πλεύ-
ρης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι μεν σε εγρή-
γορση αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει πίε-
ση στις κλίνες ΜΕΘ δεν υπάρχουν εισηγήσεις για 
αλλαγές στο μοντέλο που ακολουθείται. Σημείωσε 
ότι αυτό το κύμα έχει τελείως διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά από τα προηγούμενα, ενώ έστειλε 
μήνυμα στις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν 
τώρα.

«Περιμένουμε από τις εταιρίες να έχουμε και 
τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Οπότε ο χρόνος 
που θα φθάσουν είναι πάρα πολύ κρίσιμος ειδικά 
για να εμβολιαστούν οι ευάλωτες ομάδες όχι μόνο 
για την προστασία από τη βαριά νόσηση αλλά και 
από την απλή μόλυνση. Γι αυτό λέμε ότι είναι τώ-
ρα ο χρόνος για τους ευάλωτους πληθυσμούς να εμβολιαστούν. 
Θέλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι είναι αυτή η κατάλληλη 
στιγμή να εμβολιαστούν, καθώς πρέπει να προστατευθούν από 
τη βαριά μόλυνση και αυτά τα εμβόλια προστατεύουν» είπε χα-
ρακτηριστικά.

Για την εβδομαδιαία ενημέρωση τόνισε ότι μπαίνουμε στη φά-
ση συνύπαρξης με τον κορονοϊό όχι από θέμα επιλογής αλλά α-
πό θέμα πραγματικότητας, καθώς η νόσηση του πληθυσμού δεν 
μεταφέρεται σε βαριές νοσηλείες. «Οπότε θέλουμε να προχω-
ρήσουμε σε ένα μοντέλο συστάσεων και όχι υποχρεωτικότητας. 
Σε αυτό το πλαίσιο η ενημέρωση έχει τα χαρακτηριστικά ότι τα 
στοιχεία υπάρχουν, δίνονται ανά εβδομάδα, αξιολογούνται ανά 
εβδομάδα αλλά καθημερινά όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης 
και στον ΕΟΔΥ έχουν την παρακολούθηση και αυτομάτως όποτε 
χρειαστεί μπορούμε να παρέμβουμε» πρόσθεσε. 

Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε τη σιγουρά ότι το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας θα αντέξει, αλλά εξήγησε ότι το φθινόπωρο πρέπει να εί-
μαστε προετοιμασμένοι. Γι αυτό έχει ήδη αρχίσει η προετοιμασία 
του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται όλες οι συνθήκες ώστε 
ο ιδιωτικός τομέας να μην έχει μόνο επικουρικό χαρακτήρα, αλλά 
να μπει από την αρχή στο πρόγραμμα για να υπάρχουν περισ-
σότερες κλίνες.

Για τις προσλήψεις προσωπικού τόνισε ότι ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία για τους 4.000 νοσηλευτές, ενώ δεν είναι στις προθέ-
σεις της κυβέρνησης μια πρόωρη επιστροφή των υγειονομικών 
που είναι σε αναστολή.

Δοκιμές εμβολίου και για κάλυψη 
υποπαραλλαγών του ιού

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ΑΠΕ και Reuters, Pfizer Inc και η 
BioNTech SE ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει μεσαίου επιπέδου 
δοκιμές επί τροποποιημένου εμβολίου κατά της Covid-19 που 
αντιμετωπίζει τόσο τις αρχικές παραλλαγές όσο και την υποπα-
ραλλαγή BA.2 Omicron.

Εκτιμάται ότι οι υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 από κοινού 
αποτελούν σχεδόν το 95% των υποπαραλλαγών που κυκλοφο-
ρούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 
23 Ιουλίου.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ζήτησε τον 
περασμένο μήνα από τις εταιρείες να παρασκευάσουν εμβόλια 
που θα αντιμετωπίζουν τις υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5, οι 
οποίες είναι αυτήν την στιγμή οι κυρίαρχες, για πιθανή ενισχυτική 
δόση το φθινόπωρο.

«Πιθανολογούμε ότι προς τα τέλη του έτους θα υπάρχει η δια-
δικασία των επικαιροποιημένων εμβολίων» εκτίμησε ο υπουργός 
Υγείας, κάνοντας γνωστό ότι οι παραγγελίες της χώρας μας μετα-
φέρθηκαν για παράδοση το φθινόπωρο, ώστε να έχουμε και τις 
επικαιροποιημένες μεταλλάξεις.
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Περιοδεία του βουλευτή του ΚΚΕ Λεωνίδα Στολτίδη στην Ημαθία
Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου  πραγματοποιήθηκε  περιοδεία του βου-

λευτή του ΚΚΕ Λεωνίδα  Στολτίδη  μαζί με στελέχη της ΤΕ Ημαθίας 
του ΚΚΕ  στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και στο ΓΝ Βέροιας . Κατά 
την επίσκεψη  έγινε συνάντηση με τον υποδντη του Κ.Υ Αλεξάνδρειας 
κ.Γιάννη Σεϊμένη και τον διοικητή του  Γενικού Νοσοκομείου  Βέροιας 
κ. Πλιογκα Ηλία . Παράλληλα έγινε συνάντηση με μέλη του ΔΣ της 
Ένωσης νοσοκομειακών γιατρών  Ημαθίας και  του σωματείου εργα-
ζομένων του Νοσοκομείου Βέροιας.

Στη συζήτηση αναδείχτηκαν τα προβλήματα  δημόσιου συστήμα-
τος υγείας και τα προβλήματα των εργαζομένων  γιατρών ,νοσηλευ-
τών και βοηθητικού προσωπικού. Από την πλευρά του ο βουλευτής 
του ΚΚΕ ανέφερε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπι-
κού  τα προβλήματα διογκώνονται , οι καθυστερήσεις για τη νοσηλεία 
των ασθενών  εντείνονται  με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι εργαζό-
μενοι και τα λαϊκά  στρώματα  να καταφεύγουν  στις ιδιωτικές  δομές  
βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη ώστε να βρουν την υγεία τους.

Αναφέρθηκε στο  νέο ΕΣΥ  που προωθεί  ακόμα περισσότερο τα 
συμφέροντα των  επιχειρηματιών στην υγεία μέσα από τα ΣΔΙΤ. Τέλος   
σημείωσε ότι το ΚΚΕ θα είναι με κάθε τρόπο και κάθε μέσο δίπλα 
στους εργαζόμενους στην υγεία  .

Υπουργός Υγείας: Συνυπάρχουμε με τον 
κορονοϊό, χωρίς πίεση από βαριές νοσηλείες 

- Κανένα μέτρο πριν τον Σεπτέμβριο 
-Σε αναμονή των επικαιροποιημένων εμβολίων από το Φθινόπωρο

 -  Συστάσεις στις ευάλωτες ομάδες για την 4η δόση

Εργασίες συντήρησης σε 
ηλιακούς συλλέκτες στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο Νάουσας
 -Επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα για 

εξοικονόμηση ενέργειας και δαπανών

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες  και τέθηκαν σε πλήρη 
λειτουργία οι 36 ηλιακοί συλλέκτες στη στέγη του Δημοτικού Κολυμβητη-
ρίου Νάουσας ενώ παράλληλα στο εσωτερικό του κτιρίου αντικαταστάθη-
καν οι κυκλοφορητές με νέους τελευταίας τεχνολογίας από τα συνεργεία 
του δήμου,, με την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Νεολαίας, Παιδείας και 
Αθλητισμού σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων.

Με τις εργασίες αυτές, θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και δαπανών, καθώς επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά 
στη θέρμανση του νερού στα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου που χρησι-
μοποιούν αθλητές και δημότες.

Δικογραφίες για κλοπές χρημάτων από οχήματα
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευ-

να, στις 11 και 13 Ιουλίου 2022, ενεργώντας από κοινού με συνεργό του, διέπραξαν 4 κλοπές από σταθμευμένα οχήματα σε περιοχές 
της Ημαθίας, αφαιρώντας χρηματικό ποσό 1.020 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα αξίας 1.380 ευρώ.

-Επίσης. από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε 
από την έρευνα, το πρωί της 15ης Ιουλίου 2022 σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε από όχημα αλλοδαπού, που ήταν σταθμευμένο 
σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, δύο τσάντες που περιείχαν χρηματικό ποσό 2.500 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και άλλα 
αντικείμενα.
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Από σήμερα Πέμπτη 28 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2022
Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας 

και κινηματογράφος ΣΤΑΡ: 7 βραδιές 
με βραβευμένες 

ταινίες στο θερινό σινεμά 
 
Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με 

τον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της πόλης, διοργανώ-
νουν 7 βραδιές θερινού σινεμά, με 7 αξιόλογες, 
σύγχρονες, βραβευμένες ταινίες της 7ης τέχνης, 
από την Πέμπτη 28 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 
3 Αυγούστου. 

Οι προβολές που είναι ελεύθερες για το κοινό 
με απαραίτητη όμως κάρτα εισόδου, θα ξεκινούν 
στις 9.00 μ.μ. στην ανθισμένη, δροσερή  ταράτσα 
του «Σταρ». 

(Για τις κάρτες ελευθέρας, αυστηρά προσωπι-
κές, πληροφορίες στη γραμματεία της Κ.Ε.Π.Α., 
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, στο τηλέφωνο 
2331078100).

Ταινίες και προβολές:
Πέμπτη 28.7 : Belfast, του Κένεθ Μπράνα 

/2022
Παρασκευή 29.7 : Άσπρο Πάτο,  του Τόμας 

Βίντερμπεργκ/ 2020
Σάββατο 30.7 : Nomadland, της Κλόι Τζάο/ 

2020
Κυριακή 31.7 : West side story, του Στίβεν 

Σπίλμπεργκ/ 2021
Δευτέρα 01.8 : 1917, του Σαμ Μέντες / 2019
Τρίτη 02.8 : Ραντεβού στο Belle Epoque, του 

Νικολά Μπεντός / 2019
Τετάρτη 03.8 : Ο οίκος Gucci, του Ρίντλεϊ Σκοτ 

/2021
Πέμπτη28.7.2022, ώρα 9μ.μ.  - Belfast
Η Αυλαία για τις φετινές προβολές θα ανοίξει την Πέμπτη 28.7.2022 με την ημιαυτοβιογραφική δρα-

μεντί του Κένεθ Μπράνα, ο οποίος σκηνοθετεί με παιχνιδιάρικη νοσταλγία και υπερβολικό συναίσθημα 
μια οσκαρικής συνταγής ιστορία ενηλικίωσης.

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου σεναρίου σε ταινία 2022 • Κένεθ Μπράνα
Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα
Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA Καλύτερης βρετανικής ταινίας 2022 • Κένεθ Μπράνα, Ταμάρ Τό-

μας, Λάουρα Μπέργουικ, ...
Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice Καλύτερου νεαρού ηθοποιού 2022 • Τζουντ Χιλλ
Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice Καλύτερης ομαδικής ερμηνείας 2022
Διεθνές Βραβείο της Αυστραλιανής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Καλύτερου Β’ γυ-

ναικείου ρόλου 2022 • Τζούντι Ντεντς
Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice Καλύτερου σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα
Βραβείο Νταβίντ ντι Ντονατέλο Καλύτερης ξένης ταινίας 2022 • Κένεθ Μπράνα
AFI Special Award 2022
Βραβείο Satellite Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα
Βραβείο Satellite Καλύτερης δραματικής ταινίας 2022

Στην επιστολή του προέδρου 
της ΚΕΠΑ απαντά η 

πρόεδρος των Μικρασιατών 
Αναγκαία διευκρίνηση επί των 

όσων ανέφερε ο Πρόεδρος της 
ΚΕΠΑ κ.Ρίζος σε δημόσια επι-
στολή του, απέστειλε στα τοπικά 
ΜΜΕ η πρόεδρος του Συλλόγου 
Μικρασιατών Ημαθίας, τονίζοντας 
τα εξής:

«Στην πρόσφατη επιστολή του 
κ Ρίζου, με αφορμή τα γεγονότα 
της συνεδρίασης της 20/6/2022 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολι-
τιστικής Ανάπτυξης  Δήμου Βέ-

ροιας, αναφέρθηκε το αξιόπιστο της συνεννόησης στη  συνδι-
οργάνωση εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατι-
κή Καταστροφή, μεταξύ του συλλόγου Μικρασιατών και εμού 
προσωπικά ως εκπροσώπου, με τα στελέχη της ΚΕΠΑ και 
τον Πρόεδρο κ. Ρίζο ως εκπρόσωπο αυτών.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο, χωρίς να 
εμπλεκόμαστε στα εσωτερικά της Διοίκησης, οφείλουμε να 
διευκρινίσουμε ότι. Η κακή συνεργασία στην συνδιοργάνωση 
οφείλεται στην δυσεξήγητη καθυστέρηση του Προέδρου και 
της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., να ανταποκριθεί σε αίτημά 
μας, το οποίο διατυπώθηκε προφορικώς αλλά και γραπτώς 
από τους πρώτους μήνες του έτους (στη διάθεση οποιουδή-
ποτε η επιστολή), χωρίς να έχει απαντηθεί μέχρι πρότινος.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας».

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών
Αναστασία Παυλίδου

Προβολές στο 
Θερινό Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας

Συνεχίζονται οι προβολές 
κινηματογραφικών ταινιών Α’ 
προβολής στο Θερινό Δημο-
τικό Θέατρο Νάουσας «Μελί-
να Μερκούρη» για την θερινή 
περίοδο 2022. Επόμενη προ-
γραμματισμένη προβολή  την 
Δευτέρα 1 Αυγούστου με την 
παιδική ταινία «Lightyear».

Το διαστημικό ταξίδι του 
θρυλικού αστροναύτη Μπαζ 
Λάιτγιαρ με το πολυπληθές 
πλήρωμά του καταλήγει, από 
δικό του σφάλμα, με το διαστη-
μόπλοιό τους καθηλωμένο σε 
έναν αφιλόξενο πλανήτη. Όσο 
τα χρόνια περνάνε, ο Μπαζ α-
ναζητά έναν τρόπο να διορ-
θώσει το λάθος του. Όμως, ο 
χρόνος περνάει για τον καθένα 
διαφορετικά…

Η ταινία είναι μεταγλωτι-
σμένη στα ελληνικά. Τις φω-
νές τους δανείζουν οι: Ανδρέας 
Ρήγας, Ορφέας Αυγουστίδης, 
Ξένια Ντάνια, Τέτα Κωνσταντά 
κ.ά.

Διάρκεια προβολών: 1- 4 
Αυγούστου, ώρα έναρξης: 
21:15. Γενική είσοδος: 5€.

28ο φεστιβάλ κιθάρας Ερμούπολης 
Σύρου: Βραβεύσεις μαθητών 

του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
Οι μαθητές του Δημοτικού Ωδεί-

ου Βέροιας  και μέλη της ορχήστρας 
Artguitaristas, Ορέστης Μελλιος  και 
Θεόφιλος Ευθυμιάδης διακρίθηκαν 
στο φεστιβάλ κιθάρας Ερμούπολης 
της Σύρου. Ο Ορέστης Μελλιος, μα-
θητής του Χρήστου Σαρκατζή κέρδισε 
το Γ’ βραβείο στην κατηγορία μέχρι 
17 ετών και ο Θεόφιλος Ευθυμιάδης,  
μαθητής του καθηγητή Πέτρου Ρίστα 
βραβεύτηκε με τον ειδικό έπαινο στην 
κατηγορία μέχρι 21 ετών! 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ 
της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας τους συγ-
χαίρουν και τους εύχονται πάντοτε 
επιτυχίες! Αποτελέσματα διαγωνισμού

Νικητές των 18ων Κιθαριστικών Αγώνων 2022
Κατηγορία Γ (> 17 ετών)
1ο Βραβείο: Βασίλειος Δαμιανάκης (Παπαγρηγορίου επιταγή 50€)
1ο Βραβείο: Ασπασία-Ραμόνα Σπυροπούλου (Παπαγρηγορίου επιταγή 50€)
Έπαινος: Δημήτριος Σαμαρτζής
Έπαινος: Θεόφιλος Ευθυμιάδης
Κατηγορία Β (> 14 & <17 ετών)
1ο Βραβείο: Χριστόδουλος Τσορμπατζόγλου (Ανδρομηδάς επιταγή 50€)
2ο Βραβείο: Ζωή Σκουμπούρη (Κοκονέτση επιταγή 50€)
3ο Βραβείο: Ορέστης Μέλλιος (Παπαγρηγορίου επιταγή 50€)
Έπαινος: Θάνος Καραμπέρης (Κοκονέτση επιταγή 50€)
Κατηγορία Α (<14 ετών)
1ο Βραβείο: Ορφέας Ζούζουλας (Κοκονέτση επιταγή 50€)
2ο Βραβείο: Βασιλική Μπούτσικα (Ανδρομηδάς επιταγή 50€)
3ο Βραβείο: Έλλη Παπαχατζή (Ανδρομηδάς επιταγή 50€)

Στο 24ο Φεστιβάλ ελληνικού 
τραγουδιού στο Ζγκόρζελετς της Πολωνίας  

συμμετείχε ο Δήμος Νάουσας
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, 

συμμετείχε στο 24ο Φεστι-
βάλ ελληνικού τραγουδιού 
που διοργανώθηκε πρό-
σφατα  (23-24 Ιουλίου 2022) 
στην αδελφοποιημένη με τη 
Νάουσα πόλη του Ζγκόρ-
ζελετς Πολωνίας, κατόπιν 
πρόσκλησης του Προέδρου 
του ελληνικού συλλόγου, σε 
συνεργασία με τον οικείο 
δήμο. 

Αντιπροσωπεία του Δή-
μου Η.Π. Νάουσας, με επι-
κεφαλής την Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Δώρα Μπαλ-
τατζίζου και τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Κοινότητας  Νά-
ουσας Κώστα Χατζηστυλλή,  
με τη συνοδεία 17 ατόμων 
(χορευτών – μουσικών) από 
τον Όμιλο «Γενίτσαροι και 
Μπούλες», εκπροσώπησαν 
τη Νάουσα στις  επιτυχημέ-
νες  εκδηλώσεις των διορ-
γανωτών. 

Καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις και 
πάλι στο Σέλι

Μετά από 2 χρόνια αναγκαστικής αποχής 
από δράσεις ο Πολιτιστικός Τουριστικός Όμι-
λος Σελίου επανέρχεται φέτος το καλοκαίρι με 
εκδηλώσεις και δράσεις λαμβάνοντας πάντα 
υπ΄όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που συνεχίζουν 
να υπάρχουν. Σας περιμένουμε στο όμορφο και 
δροσερό Σέλι για μερικές όμορφες και ξένοια-
στες στιγμές!

Το Δ.Σ. του ΠΤΟΣ



 Του Γιάννη Καμπούρη

Εκτιμώντας ορισμένες α-
πό τις αντιδράσεις με τη δη-
μοσιοποίηση του πρόσφατου 
σημειώματός μου για τα περί 
του πολιτισμού στην πόλη μας, 
ομολογώ ότι ένοιωσα απογο-
ήτευση. Άγνοια δεδομένων, 
άκρατος εγωκεντρισμός και ε-
γωπάθεια, απουσία εναλλακτι-
κού λόγου. Το να προτάσεις μια 
ατεκμηρίωτη ιδέα και μάλιστα 
χωρίς ιστορικό υπόβαθρο, με 

τα οποία μπορεί να κριθεί έστω και εν μέρει η ορθότητά της, 
είναι επιεικώς προβληματικό. Αν υπάρχει ολοκληρωμένη 
εναλλακτική πρόταση για τον προσανατολισμό της ΚΕΠΑ, 
ιδού η πρόκληση. Ξεδιπλώστε την επιτέλους να την δούμε !

Μα είναι δυνατόν να μη γνωρίζουν οι πολιτικές διοική-
σεις σε ποιον ανήκουν κατά κυριότητα τα ακίνητα της ΚΕΠΑ 
;  Ανήκουν στο ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ και αυτός είναι αποκλειστι-
κά υπεύθυνος για τις όποιες αναγκαίες εργασίες και παρεμ-
βάσεις πρέπει να γίνονται σε αυτά. Κανένα νομικό πρόσω-
πο του δήμου δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία – με εξαί-
ρεση βέβαια την ΔΕΥΑΒ - ικανή να μελετήσει και να τρέξει 
τεχνικά έργα. Οπότε, αν κάπου υπάρχουν προβλήματα στις 
υποδομές, οι ευθύνες ας αναζητηθούν στον αρμόδιο αντι-
δήμαρχο τεχνικών που  τυγχάνει να είναι και μέλος του ΔΣ 
της ΚΕΠΑ. Είναι τόσο καιρό στο ΔΣ, τι κάνει εκεί, είναι μόνο 
για να ψηφίζει και να μας δείχνει τα προσόντα του ; 

Κανείς δεν έβαλε μυαλό από την τραγική ιστορία του 
νέου αθλητή και το σοβαρό ατύχημα του σε χώρο που λει-
τουργούσε με ευθύνη της ΚΑΠΑ. Μια ιστορία που με τραγικό 
τρόπο ανέδειξε την υστέρηση στα ζητήματα της συντήρησης 
και λειτουργίας των κάθε είδους υποδομών του Δήμου. Είναι 
δυνατόν να «μεταφέρετε» η ευθύνη της καλής και ασφαλούς 
λειτουργείας των υποδομών του δήμου, σε άτομα που δεν 
έχουν καμιά δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο βαρύ αυτό 
έργο ; Και το να βαφτίζετε το κρέας ψάρι δε λέω, ενίοτε μπο-
ρεί και να δικαιολογείται, αλλά μη το παρακάνετε. 

Και μια παρένθεση για όσους ανακάλυψαν πρόσφατα την 
Αμερική. Ας ανοίξουν τη μελέτη μου «Πολιτιστική Ανάπτυξη, 
η Εναλλακτική Ανάπτυξη» (για μια νέα αντίληψη και πολιτική 
στο Δήμο Βέροιας) έκδοση 2014, στις σελίδες 236-244 όπου 
υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα τα σχετικά με τις υποδομές 
ζητήματα και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης και χρη-
ματοδότησης. Και πάντα έλεγα στον εαυτό μου γράψε τα, 
είναι βέβαιο ότι κάποιος θα βρεθεί που θα σε ρωτήσει και 
εσύ τι έκανες, γιατί δεν τα είπες. Και έτσι για την ιστορία στην 
παρουσίαση της μελέτης στην Ελιά, ήταν παρών και ο νυν 
δήμαρχος, ο οποίος όντας ο ίδιος μηχανικός, γνωρίζει πολύ 
καλά τους ενδεχόμενους κινδύνους από την πλημμελή και 
ατελή συντήρηση των υποδομών, αλλά και το κόστος που 
συνεπάγεται η εμμονή σε παλιά δεδομένα και τεχνολογίες.                                         

Λχ το υπάρχον σύστημα θέρμανσης – ψύξης του Χώρου 
Τεχνών, επιβαρύνει με τεράστια ποσά τον προϋπολογισμό 
της ΚΕΠΑ. Υπάρχει κάποια μελέτη που να μας δείχνει ότι 
το κόστος επισκευής των υφιστάμενων μονάδων θέρμαν-
σης – ψύξης και το συνεπαγόμενο κόστος λειτουργίας τους, 
αντισταθμίζουν το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης του 
κτιρίου σε μια προοπτική ; Αν δεν υπάρχει πως αποφασί-
στηκε η επισκευή των υφιστάμενων μονάδων κρινόμενη 
ως η προσφορότερη λύση στο πρόβλημα ; Στην ΚΕΠΑ 
δεν υπάρχει τεχνικός με ανάλογες γνώσεις, 
ούτε και στο ΔΣ της. Πως λοιπόν πάρθηκε 
η σχετική απόφαση και με ποια δεδομένα ; 

Καλά είναι να περηφανευόμαστε για 
την αφιλοκερδή προσφορά μας, αλλά αυ-
τή προσφέρει κάτι παραπάνω και όχι το 
αντίθετο ; Η ΚΕΠΑ δεν είναι σύλλογος, εί-
ναι ένας οργανισμός που θα συνεχίσει να 
υπάρχει και μετά από τη σημερινή διοίκη-
ση και πρέπει οι αποφάσεις με διαχρονικό 
χαρακτήρα να μελετώνται σε ένα βάθος 
χρόνου πριν παρθούν. 

Είναι που έχουμε και ένα άκρως προ-
βληματικό και ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο 
διαχείρισης των οργανισμών δημοσίου εν-
διαφέροντος και ειδικά για την περίπτωση 
μας, των κοινωφελών επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ. Η ανάθεση της πολιτικής διοίκησής 
τους κατά κύριο λόγο σε αιρετούς δημοτι-
κούς συμβούλους και άλλους, χωρίς αυτοί 
να έχουν ολοκληρωμένη γνώση του αντικεί-
μενου που καλούνται να διαχειριστούν, λει-
τουργεί αρνητικά. Δε μπορεί να επιλέγονται 
για τη διοίκηση παρόμοιων οργανισμών ά-
τομα που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο που 
καλούνται να υπηρετήσουν. Να μην ξέρου-
με τι πρεσβεύουν, τι στόχους βάζουν και με 
βάση αυτά να κρίνονται με την ολοκλήρωση 
της θητείας τους. 

Θα γίνω κουραστικός αλλά δεν πειράζει, 
το πιστεύω βαθύτατα και δε μπορώ να μην 
το υπερασπίζομαι. Η ΚΕΠΑ είναι παράλλη-
λα και ένα δυναμικό αναπτυξιακό εργαλείο, 
ικανό να συμβάλλει στην δημιουργία νέ-
ων πόρων για την τοπική οικονομία. Ας το 
χρησιμοποιήσουμε επιτέλους και ας μη την 
ευνουχίζουμε θυσιάζοντας αυτή τη δυνατό-

τητά της, για να ικανοποιήσουμε δικές μας φιλοδοξίες - για 
την αναπτυξιακή της διάσταση θα ξαναμιλήσουμε σύντομα 
συνεκτιμώντας και κάποια σχετικά νέα θεσμικά δεδομένα.

Και αυτό πάλι ΜΟΝΟ  με τα «δικά» μας παιδιά, δεν 
μπορείτε να καταλάβετε ότι κάνει  κακό  στην όλη προσπά-
θεια. Ο πολιτισμός και ειδικά οι άνθρωποι που τον υπηρε-
τούν, δε μπορεί να κατηγοριοποιούνται με βάση κανένα άλ-
λο χαρακτηριστικό,  παρά μόνο με  τις δυνατότητές τους. Αν 
εμείς κλείσουμε τις πόρτες στους «άλλους», τότε γιατί αυτοί 
να μην κλείσουν τις δικές τους πόρτες στα δικά μας παιδιά 
κ.ο.κ ; Τι λογικές είναι αυτές ; 

Γιατί ο πρόεδρος έχει άμεση – υπηρεσιακή - σχέση με 
τους εργαζομένους, τι είδους μοντέλο διοίκησης είναι αυτό ; 
Αλλοίμονο αν παρακάμπτεται η υπηρεσιακή ιεραρχία από 
παρεμβάσεις της πολιτικής διοίκησης. Η διοίκηση του φορέα 
είναι ΚΑΘΕΤΗ. Δε μπορεί ο πρόεδρος να ασκεί καθήκοντα 
«διευθυντή» σε καμία περίπτωση. Γιατί στην περίπτωση αυ-
τή έχοντας διπλή ιδιότητα, πολιτική διοίκηση και υπηρεσιακή 
σχέση, εξελίσσεται σε μοναδικό πόλο «εξουσίας» με συνεπα-
γόμενα πολλά παρατράγουδα, όπως τα βλέπουμε ήδη στην 
ΚΕΠΑ. Όντας «υπηρεσιακός»  έχει λόγο στη διαμόρφωση 
των εισηγήσεων, τις οποίες μετά  ο ίδιος  καλείται να ψηφίσει! 
Δηλαδή ο ίδιος είναι εισηγητής ενός θέματος και ταυτόχρονα 
είναι αυτός που το αξιολογεί και το ψηφίζει !!!  

Αφήστε που λογικά αυτός που εφαρμόζει αυτό το μο-
ντέλο διοίκησης,  διαθέτοντας την απόλυτη «εξουσία», θα 
ασκεί πίεση στην υπηρεσία να υιοθετεί τις θέσεις του και 
αν κάποιος υπηρεσιακός έχει διαφορετική προσέγγιση, θα 
υφίσταται την  μήνη του, όπως πιθανόν να συμβαίνει ήδη. 

Επιτέλους, ο κόσμος  είναι ο τελικός κριτής των επιλο-
γών μας. Τι να κάνουμε, αν το κοινό δεν ανταποκρίνεται θε-
τικά στις επιλογές μας. Με το ζόρι, θέλει δε θέλει θα πρέπει 
να αρέσκεται σε ότι εμείς του σερβίρουμε ; Σε ποιους απευ-
θυνόμαστε, σε ανώριμο κοινό που δεν μπορεί να εκτιμήσει 
τις επιλογές μας ; Μια χαρά μπορεί να κρίνει και με τον τρό-
πο μας λέει τι του αρέσει και τι όχι. Μπορεί λχ να πληρώνει 
και να γεμίζει αίθουσες και στις δωρεάν  εκδηλώσεις να μην 
ανταποκρίνεται. Αν εμείς δε θέλουμε να το δεχτούμε δικό 
μας πρόβλημα. 

Και για να τελειώνουμε με αυτά τα πισώπλατα. Αν εγώ 
κατά την κρίση σας, ως διευθυντής ήμουν ανεπαρκής, τε-
μπέλης, αδιάφορος και δεν ξέρω τι άλλο μου προσάπτετε 
στις συζητήσεις καφενείου, ας με επιπλήττατε όσο εργαζό-
μουν εκεί. Τόσα χρόνια συνεργαστήκαμε, είχατε πρόβλημα 
στο να με αξιολογήσετε ; Αν εσείς είστε ικανοί, εργασιομα-
νείς, αποδοτικοί και ότι άλλο, αποδείξτε το με το έργο σας 
και όχι με ανέξοδα λόγια, αλλά μέχρι τότε συγκρατηθείτε ! 

Προς το παρόν ξοδευόμαστε στις βενζίνες, για να πα-
ρακολουθήσουμε τις όμορφες πολιτιστικές πρωτοβουλίες 
γειτονικών δήμων, που φρόντισαν και πολύ σωστά, να κα-
λύψουν τη δική μας απουσία.

Και κλείνοντας δε μπορώ παρά να εκφράσω την απογο-
ήτευση, λύπη αλλά και οργή μου για όσα συμβαίνουν στο 
ΔΣ της ΚΕΠΑ σε βάρος γυναίκας μέλος του ΔΣ. Πρωτόγνω-
ρες καταστάσεις που προσωπικά παρόμοιες δεν έζησα στα 
πάνω από τριάντα χρόνια της θητείας μου εκεί και με τόσες 
διαφορετικές πολιτικές διοικήσεις. Μπορεί να είχαμε αντιθέ-
σεις, ή ακόμα και συγκρούσεις, αλλά υπήρχε αλληλοσεβα-
σμός και ποτέ κανείς μας δε διανοήθηκε να συμπεριφερθεί 
με παρόμοιο τρόπο σε κάποιον που είχε αντίθετη άποψη 
και πού, σε χώρο πολιτισμού !!!

Ελπίζοντας στην κατανόησή σας για το χρόνο που σας 
«έκλεψα», εις το «επανιδείν».
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«Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία» …Η δημοκρατία κινδυνεύει, 
από τους κάθε 

είδους ευησυχασμούς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύσκεψη Υπουργού
 με τη νέα διοίκηση για τις 

προτεραιότητες του Οργανισμού

 Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς επισκέφθηκε τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ όπου συναντήθηκε με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού.

Συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης, η πορεία των μεταρρυθμίσεων και εκ-
συγχρονισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο πάντα τη διαφάνεια και την καλύτερη και ταχύτερη εξυ-
πηρέτηση των παραγωγών.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βαγγέλης Σημανδράκος, ο αντιπρόε-
δρος, κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Αντώνης Κοροβέσης.

Ο έτερος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Πέτρος Τζαβέλλας δεν ήταν παρών λόγω νόση-
σης από κορονοϊό.

Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Η μετεμφυλιακή πε-
ριορισμένη δημοκρατία, 
δεν μπόρεσε να γίνει δη-
μοκρατία, δεν της το επέ-
τρεψαν οι πολιτικές και οι 
κοινωνικές δυνάμεις του 
αυταρχισμού και της κάθε 
είδους εκμετάλλευσης και 
εξάρτησης. 

Η επιβολή της Χού-
ντας, με την ανοχή και 
την υποστήριξη ξένων δυνάμεων, ήταν η 
απάντηση των αναχρονιστικών δυνάμεων, 
στο αίτημα της κοινωνίας: για περισσότερη 
δημοκρατία, ανεξαρτησία και κοινωνική δι-
καιοσύνη. 

Η εφτάχρονη Χούντα, μπόρεσε να ανα-
βάλλει την χειραφέτηση της κοινωνίας και 
της χώρας, από τους πολλούς κηδεμόνες, 
δεν μπόρεσε όμως να ακυρώσει τα μεγάλα 
δημοκρατικά και κοινωνικά αιτήματα της 
εποχής. 

Η αντίσταση των πολιτών, ειδικά των νέ-
ων, τα μεγάλα αδιέξοδα και το εγκληματικό 
πραξικόπημα στην Κύπρο, που έφερε τον 
Αττίλα και την κατοχή του 38% του νησιού, 
την οδήγησε στην κατάρρευση. 

Η Μεταπολίτευση, η καλύτερη και η με-
γαλύτερη περίοδος ομαλότητας της χώρας, 
δεν μπόρεσε να υπερβεί παθογένειες του 
παρελθόντος, παραγωγικές, θεσμικές και 
κοινωνικές υστερήσεις.

Η υπερδεκαετής πολύπλευρη κρίση, 
μπορεί να έδειξε την μεγάλη ανθεκτικότητα 
της δημοκρατίας στην χώρα μας, αποκάλυ-
ψε όμως και τις μεγάλες ανεπάρκειες των 
πρωταγωνιστών της. 

Στην πολιτική, θεσμική και κοινωνική δο-
κιμασία της χώρας και της κοινωνίας, των 
τελευταίων χρόνων, έχουν προστεθεί νέοι 
αντίπαλοι: Πρώτα από την ακραία φιλελεύ-

θερη παγκοσμιοποίηση, που 
παράγει νέο πλούτο, με την 
πιο άδικη κατανομή, κοινω-
νικά και γεωγραφικά. Στην 
συνέχεια από τις μεγάλες γε-
ωπολιτικές ανατροπές, που 
φέρνουν καταστροφικούς πο-
λέμους και νέες ζώνες αντιπα-
ράθεσης. Σε αυτές τις αρνητι-
κές εξελίξεις, αν προσθέσου-
με την κλιματική κρίση και τα 
μεγάλα προσφυγικά και μετα-
ναστευτικά ρεύματα, τότε θα 
έχουμε μπροστά μας, όλες τις 

αβεβαιότητες, και τις πιθανές συγκρούσεις. 
Οι ανατροπές μέχρι σήμερα και οι αβε-

βαιότητες του προσεχούς μέλλοντος, δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις αμφισβήτησης 
των μεταπολεμικών κεκτημένων, της δημο-
κρατίας, του κράτους δικαίου, του κοινωνι-
κού κράτους, της ασφάλειας και της ειρήνης, 
για τον δυτικό κόσμο.

Σε χώρες, όπως η δική μας, με έντονες 
τις υστερήσεις από τα κεκτημένα της Δύσης, 
και με επιθετικές αναθεωρητικές πρακτικές 
από την Τουρκία, η επίδραση των γενικότε-
ρων εξελίξεων και κρίσεων, είναι ακόμη πιο 
μεγάλη. 

Σήμερα, απαιτείται η ευρύτερη αφύπνι-
ση των πολιτών, για την υπεράσπιση των 
δημοκρατικών και κοινωνικών κεκτημένων, 
ακόμη περισσότερο απαιτείται η παραγω-
γική ανασυγκρότηση της χώρας, στην νέα 
εποχή της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Ε-
πανάστασης, με προτεραιότητες: Την ανα-
δημιουργία της μεσαίας τάξης, το σύγχρονο 
κράτος δικαίου, την κοινωνική δικαιοσύνη, 
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και 
την θωράκιση απέναντι στα αναμενόμενα 
κύματα των υγειονομικών κρίσεων. 

Οι εφησυχασμοί κάθε είδους, είναι επι-
κίνδυνοι.



Το 3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας ολοκλήρωσε και τον φετινό του 
κύκλο. Βασισμένο στον Άμλετ του Σαίξπηρ, διοργάνωσε μαθή-
ματα, διαλέξεις, masterclass, εργαστήρια, σκηνικές απόπειρες 
και εν τέλει οδηγήθηκε σε ανοιχτές παρουσιάσεις μαθημάτων 
–υπό μορφή 16 σύντομων παραστάσεων- στο Αρχαίο Θέατρο 
Μίεζας, στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας και στο Φράγμα του Α-
λιάκμονα. Εκεί, οι μαθητές-σκηνοθέτες του Σχολείου, υπό την 
καθοδήγηση των καθηγητών τους (Σοφία Καραγιάννη, Γεωργία 
Μαυραγάνη και Ελεάννα Τσίχλη), παρουσίασαν την οπτική τους 
και τα νέα σκηνοθετικά εργαλεία που αποκόμισαν, σε σκηνές 
του Άμλετ που επέλεξαν να δουλέψουν με τους μαθητές-ηθο-
ποιούς. Ένα ταξίδι, με αφετηρία θεωρητικές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και με τελευταίο σταθμό μια νέα προσωπική 
ματιά, την ένταξη της ιδέας και της δράσης στον σκηνικό χώρο 
και την επικοινωνία της με το κοινό. Μέσα από την έρευνα και 
όλη την παραπάνω διαδικασία, κάποια καλλιτεχνικά ερωτήματα 
απαντήθηκαν, ενώ κάποια ακόμη εκκρεμούν, με σημαντικότερο 
το ποια τελικά είναι η θέση και τα όρια ενός σκηνοθέτη στην πα-
ράσταση και ποια τα αντίστοιχα του ηθοποιού.

Στο 3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας που διοργάνωσαν το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας, το Υπουργείο Πολιτισμού, σε 
συνεργασία με το Δήμο Νάουσας και την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ημαθίας συμμετείχαν 49 μαθητές σκηνοθέτες από την Ελλάδα και 
την Κύπρο και δίδαξαν οι Στεφανία Γουλιώτη, Σοφία Καραγιάννη, Γεωργία 
Μαυραγάνη, Γιάννης Παρασκευόπουλος, Χάρης Πεχλιβανίδης, Ελεάννα 
Τσίχλη, και πραγματοποιήθηκε masterclass από τους Όλγα Ντέντα και Φά-
νη Σακελλαρίου.

Ευχαριστούμε τους μαθητές: Λίλη Αδρασκέλα, Ελένη Αναστασίου, Αντώ-
νη Αντωνιάδη, Χρήστο Βασιλόπουλο, Μαρία Μαργκέρα Βυζαρέλη, Βασίλειο 
Γαλουτζή, Τάσο Γούναρη, Νικόλα Γραμματικόπουλο, Αμέλια Ελευθεριάδου, 
Χάρη Θώμο, Ηλιάνα Καλαδάμη, Χρήστο Καραβέβα, Δήμητρα Καραγιώρ-
γου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Νάγια Τ. Καρακώστα, Ανδρέα Κάτσενο, Έλλη 
Κατωδρύτου, Άννα Κόπακα, Σταυρούλα Κουλούρη, Χρυσοβαλάντη Κω-
στόπουλο, Στέλλα Μαγγανά, Παύλο Μελικίδη, Ανθία Μπαλή, Βαλάντη Νέ-
στωρα, Κωνσταντίνο Ντομουχτσή, Βίκυ Παναγιωτοπούλου, Ιοκάστη Αγαύη 
Παπανικολάου, Όλγα Πάπιστα, Μαρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου, Δημήτρη 
Ροΐδη, Γιάννη Σαβουιδάκη, Εύη Σαρμή, Μάκη Σεμερτζίδη, Χάρις Σερδάρη, 
Ιωάννα Σίσκου, Ελίζα Σκολίδη, Γιώργο Σπάνια, Γιώργο Τάτση, Ελευθερία 
Τέτουλα, Αναστασία Τζελέπη, Θανάση Τζιντζιό, Γιάννη Τσιαβό, Ηλιάνα Τσί-
λη, Ραφαέλα Τσομπανούδη, Γιώργο Χιώτη, Γιώργο Χριστοφορίδη, και τους 
εθελοντές Ιωάννη Ακριβόπουλο, Νίκη Ζερβού και Δόμνα Χουρναζίδου. 

Στις πρόβες και τις παρουσιάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας, όπως 
και τις παρουσιάσεις 
στον Άγιο Νικόλαο Νά-
ουσας παρόντα ήταν 
τα μέλη του Σώματος 
Εθελοντών Σαμαρει-
τών, Διασωστών Ναυ-
αγοσωστών Νάουσας, 
ενώ στις παρουσιάσεις 
στο Φράγμα Αλιάκμονα 

παρόντα ήταν τα μέ-
λη του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού 
-  Περιφερειακό 
Τμήμα Βέροιας. 
Τους ευχαριστού-
με θερμά για την 
βοήθεια και την α-
σφάλεια που μας 
παρείχαν!

Τ ι ς  σ τ ι γ μ έ ς 
α π ο τ ύ π ω σ α ν 
φωτογραφικά και 
τους ευχαριστού-
με οι: Αλεξάνδρα 
Γκίκα, Σοφία Δα-
μιανίδου, Στέλλα 
Ζημαντάκου, Ευ-
αγγελία Ιωαννί-
δου, Αλέξανδρος 
Κ α ρ ο τ σ έ ρ η ς , 
Ζαχαρούλα Κια-
τίπη, Χάρης Κου-
ρουζίδης, Τάσος 
Κουτζάμπασης, 
Κώστας Παπα -
κώτας, Χρυσάνθη 
Στάμου, Κατερίνα 
Στριάκα, Δάφνη 
Τσολάκη, Μιχάλης 
Χασιώτης, Στρά-
τος Χατζόπουλος, 
μαθητές των ομά-
δων φωτογραφίας 
θεάτρου του ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
με δάσκαλο τον 
Τάσο Θώμογλου. 

Επίσης οι Παύλος Τσανακτσίδης, Γιάννης Γαλιάτσος βιντεοσκόπησαν και 
φωτογράφισαν στιγμές του Σχολείου μας και τους ευχαριστούμε!

Επίσης ευχαριστούμε τους επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου 
«Εσπερίδες», του Ζαχαροπλαστείου «Τζέπος» και του ταξιδιωτικού γραφεί-
ου «Katsiokalis travel» για την πολύ καλή συνεργασία μας και τις προσφο-
ρές τους προς το 3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας. 

Ευχαριστούμε ακόμη θερμά το μέλος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Καρολί-
δη Διονύσιο για τη δωρεάν παραχώρηση υλικών και αναλωσίμων καθαριό-
τητας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού για την επιχορήγηση 
του 3ου όπως του 2ου και του 1ου  Σχολείου Σκηνοθεσίας, το Δήμο Νάου-
σας και τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Νάουσας κ. Τριανταφύλλου Γεώργιο, 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και την έφορο κ. Αγγελική Κοτταρίδη.

Ήταν μια ξεχωριστή συνάντηση καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο, στην Ημαθία. Μια ανθρώπινη συνύπαρξη/συνάντηση δύο εβδο-
μάδων, με κάποιους από στους συμμετέχοντες να κλείνουν πια τρία χρόνια 
συνεχούς παρουσίας στο θεσμό τους Σχολείου Σκηνοθεσίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας, ενώ με άλλους να γνωρίζουν για πρώτη φορά τον τόπο και εν τέλει 
να τον αγαπούν. 

Εκ του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Σπυριδού-

λας Α. Πέρρου  της Δικηγορικής Εταιρείας «Σ.Α. ΠΕΡΡΟΥ – Ι-
.Α. ΠΕΡΡΟΣ», ως πληρεξούσια της «doValue Greece Ανώνυμη 
Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» 
και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», η οποία εδρεύει στο 
Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, 
με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εται-
ρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «FRONTIER ISSUER 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στην Ιρ-
λανδία, οδός Fenian, 2ος όροφος Palmerston House, Δουβλίνο 
2, με αριθμό μητρώου 669436, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 
η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014201), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Αιόλου αρ. 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στην 
κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας Φωτεινή Χλωπτσί-
δου, για τον αγνώστου διαμονής Απόστολο Γκαλαμπούρη 
του Νικολάου και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Μελίκης 
Ημαθίας, οδός Φιλίππου 43, με ΑΦΜ 122732840, πιστό 
αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 25000/2013/27-06-2013 ΔΙΑΤΑΓΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ, (αρ. απογρ. 24852/2013) του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών και της οποίας το διατακτικό έχει κατά λέξη: 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου να καταβάλει το ποσό των (51362,70) 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥ-
ΡΏ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ εντόκως από 7/6/2012 μέχρι 
την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτό-
κιο υπερημερίας, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο πλέον 
τυχόν λοιπών νομίμων χρεώσεων, και επιπρόσθετα EYPΩ 
(800,00) οκτακόσια για δικαστική δαπάνη για την έκδοση αυτής 
της διαταγής πληρωμής. Υπενθυμίζει στον καθ’ ου ότι δικαιού-
ται να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αυτής 
εντός 15 εργασίμων ημερών από την επίδοσή τους σε αυτόν ε-
νώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Για την επίδοση συντάχθηκε 
η υπ’ αριθμ. 377/27-07-2022 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής  
Επιμελήτριας της Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με 
έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας) Φωτεινής Τσατσάνη, κατοίκου 
Βεροίας, οδός Κεντρικής 61.

Βέροια 27-07-2022  
Η Δικαστική Επιμελήτρια 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΤΣΑΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
      «ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – 
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Σπυριδού-

λας Α. Πέρρου  της Δικηγορικής Εταιρείας «Σ.Α. ΠΕΡΡΟΥ – Ι-
.Α. ΠΕΡΡΟΣ», ως πληρεξούσια της «doValue Greece Ανώνυμη 
Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» 
και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», η οποία εδρεύει στο 
Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, 
με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εται-
ρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «FRONTIER ISSUER 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στην Ιρ-
λανδία, οδός Fenian, 2ος όροφος Palmerston House, Δουβλίνο 
2, με αριθμό μητρώου 669436, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 
η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014201), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Αιόλου αρ. 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στην 
κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας Φωτεινή Χλωπτσί-
δου, για τον αγνώστου διαμονής Απόστολο Γκαλαμπούρη 
του Νικολάου και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Μελίκης 
Ημαθίας, οδός Φιλίππου 43, με ΑΦΜ 122732840, πιστό 
αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3209/2013/06-02-2013 ΔΙΑΤΑΓΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ, (αρ. απογρ. 3180/2013) του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών και της οποίας το διατακτικό έχει κατά λέξη: 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου να καταβάλει το ποσό των (113.172,53) 
ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ 
ΕΥΡΏ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ εντόκως από 7/6/2012 
μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό 
επιτόκιο υπερημερίας, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο 
και επιπρόσθετα ΕΥΡΩ (1.920,00) ΧΊΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΌΣΙΑ ΕΊΚΟ-
ΣΙ για δικαστική δαπάνη για την έκδοση αυτής της διαταγής 
πληρωμής. Υπενθυμίζει στον καθ’ ου ότι δικαιούται να ασκήσει 
ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αυτής εντός 15 εργασί-
μων ημερών από την επίδοσή τους σε αυτόν ενώπιον του αρ-
μοδίου Δικαστηρίου. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 
376/27-07-2022 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής  Επιμελήτριας 
της Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρω-
τοδικείο Βέροιας) Φωτεινής Τσατσάνη, κατοίκου Βεροίας, οδός 
Κεντρικής 61.

Βέροια 27-07-2022  
Η Δικαστική Επιμελήτρια 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΤΣΑΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – 

ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

ΑΔΑ: 6ΣΤΛ4690Β7-ΑΦ5 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ                      Βέροια, 26 Ιουλίου 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων         Α.Δ.:   22/2022
Τ.Κ.   : 591 00ΤΜΗΜΑ  : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ  : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157 
FAX : 2331 0 59315 E-mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας κατόπιν 
της αριθ. 12/13-07-2022 (θέμα 17ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Ημαθίας, 

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

προμήθεια δύο (2) «Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτη-
μάτων με πενταετή συντήρηση» - (CPV: 33111000-1) για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Βέροιας, συνολικού προ-
ϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(455.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 29-7-2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 2-9-2022 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 9-9-2022 και ώ-
ρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας 
Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας 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 ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Έ-
νωσης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της διακήρυξης είναι 169444. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

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

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

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

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157. 

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

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

Ολοκληρώθηκε το «3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας» 
στη Σχολή του Αριστοτέλη 
-Απολογισμός του φετινού κύκλου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 9228Γ/22-07-2022 έκθεση επίδοσης 

της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Ευδοξίας Αγ-
γάλα, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την 
δικηγόρο Αθηνών Σπυριδούλα Πέρρου μέλος της δικηγορικής 
εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Α.ΠΕΡΡΟΥ-Ι.Α. ΠΕΡΡΟΣ», κα-
τοίκου Αθηνών, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο 
«doValue Greece», πρώην με την επωνυμία «EUROBANK 
FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΦΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ) και διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL 
PLANNING SERVICES» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΠΛΑ-
ΝΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΙΣ), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί 
της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκ-
προσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθ. 
220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Α-
σφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’), ως 
διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού 
σκοπού με την επωνυμία «FRONTIER ISSUER DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY» (ΦΡΟΝΤΙΕΡ ΙΣΣΟΥΕΡ ΝΤΑΚ), 
που εδρεύει στην Ιρλανδία, οδός Fenian, στον 2ο όροφος 
Palmerston House, Δουβλίνο 2, με αριθμό μητρώου 669436, ό-
πως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 17-12-2021 σύμ-
βασης διαχείρισης κατ’ άρθρο 10 παράγραφοι 14 και 16 του ν. 
3156/2003 επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας 
καταχωρήθηκε νόμιμα την 04-02-2022 με αριθμ. Πρωτ. 72/04-
02-2022 στα βιβλία του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυ-
ροφυλακείου Αθηνών στον Τόμο 13 με αυξ. αρ. 319 (άρθρο 10 
παράγραφος 16 του ν. 3156/2003), της τελευταίας αλλοδαπής 
εταιρείας ως ειδικής διαδόχου τη ανώνυμης Τραπεζικής Εται-
ρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» με 
Α.Φ.Μ.: 094014201 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 
86 και εκπροσωπείται νόμιμα,  δυνάμει της από 17-12-2021 
σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη 
της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 17-12-2021 στα δημόσια 
βιβλία του άρθρου 3 του ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου 
Αθηνών στον τόμο 13 με αυξ. αριθμό 207 και έλαβε αριθμό 
πρωτοκόλλου 717/17-12-2021 (άρθρο 10 παράγραφος 106 του 
ν. 3156/2003) ως προς την έννομη σχέση στην οποία αναφέ-
ρεται η διαταγή πληρωμής, επέδωσα στην κα Αντεισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας για λογαριασμό της ΜΙΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-
ΝΗΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής, με ΑΦΜ 117212380, 
κάτοικο Νάουσας Ημαθίας, οδός 28ης Οκτωβρίου 2 και ήδη 
αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το 
πρώτο (Α΄)  εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 645/2013 Δι-
αταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, 
εκδιδόμενο κατ’ άρθρο 918 παρ.6 ΚΠολΔ, εκ του πρωτοτύπου 
κατατεθειμένου και επισυναπτόμενου στην υπ’αρ. 5091/13-07-
2020 πράξη του Συμβολαιογράφου Νάουσας Ιωάννη Ταμπάρη,  
μετά των συγκοινοποιουμενων με αυτήν εγγράφων. Κάτω από 
αυτό το έγγραφο υπάρχει η από 01/07/2022 επιταγή με την 
οποία η καθής επιτάσσεται να καταβάλει τα παρακάτω ποσά: 
1.Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε με την άνω διαταγή πληρω-
μής το ποσό των ευρώ εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδο-
μήντα τεσσάρων και εννέα λεπτών (66.574,09€), έντοκα με επι-
τόκιο υπερημερίας, από 10-06-2013, μέχρις εξοφλήσεως και με 
εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, 2. Για επιδικασθείσα δικαστική 
δαπάνη, το ποσό των ευρώ χιλίων τετρακοσίων (1.400,00€), 3. 
Για σύνταξη της παρούσης επιταγής, το ποσό των είκοσι πέντε 
Ευρώ (25,00 €), 4. Για δαπάνη επίδοσης της παρούσης επιτα-
γής, το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) δηλαδή συνολικά το 
ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα εννέα και εννέα 
λεπτών (68.049,09€) εκ των οποίων: α) το μεν ποσό κεφαλαίου 
ευρώ 66.574,09€ έντοκα όπως παραπάνω και β) το δε συνο-
λικό ποσό των ευρώ 1.475,00€, έντοκα με το νόμιμο επιτόκιο 
υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, 
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, διαφορετικά θα εκτελεστεί η 
παρούσα αναγκαστικά και θα προστεθούν 50,00 ευρώ για την 
εντολή της εκτέλεσης, που δίνεται με την παρούσα.

ΝΑΟΥΣΑ 27/07/2022
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΓΓΑΛΑ     

Άγγελος Τόλκας: Να επαναλειτουργήσει 
η Σχολή Αστυφυλάκων Νάουσας,

να μας ενημερώσετε για την πορεία του 
έργου του νέου κτηρίου 

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας
Να επαναλει-

τουργήσει η Σχο-
λή Αστυφυλάκων 
Νάουσας  που 
τόσο έχει προ-
σφέρει και στην 
Αστυνομία κα ι 
στον τόπο ζήτησε 
από τον Υπουρ-
γό Προστασίας 
του Πολίτη στην 
ομιλία του από το 
βήμα της Βουλής, 
ο Άγγελος Τόλ-
κας. 

Ο Βουλευτής 
Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ 
– ΠΣ αναφέρθηκε 
στην ιστορία της 
Σχολής Αστυφυ-
λάκων η οποία τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας επί Υπουργίας κου Δένδια. Μάλιστα α-
ποκάλυψε ότι υπάρχει εισήγηση της αστυνομικής ακαδημίας για επαναλειτουργία σχολών 
και τόνισε ότι η Νάουσα πρέπει να είναι προτεραιότητα. 

Επίσης αναφέρθηκε και στο νέο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας ρωτώ-
ντας ποια είναι τα επόμενα βήματα για το έργο ενώ τόνισε ότι οι δύο παραπάνω υποδο-
μές τελούν σε οργανωτική και λειτουργική συσχέτιση με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης στη Βέροια.

Στην αρχή της ομιλίας του ο Άγγελος Τόλκας καταδίκασε το καταγγελλόμενο γεγονός 
παρακολούθησης του τηλεφώνου του Προέδρου του ΚΙΝΑΛ κου Ανδρουλάκη, θυμίζοντας 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες καταγγέλει γεγονότα που καταδεικνύουν υποκλοπές τηλεφω-
νικών συνομιλιών. Τέτοια γεγονότα δυστυχώς έχουν ξανασυμβεί στην Ελλάδα. Κατηγόρη-
σε την Κυβέρνηση ότι δεν προστατεύει την δημοκρατία, την ασφάλεια, την διαφάνεια και 
είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης που πρέπει να δώσει απαντήσεις καθώς πρώτο του 
μέλημα ως πρωθυπουργού ήταν να πάρει υπό την ευθύνη του στο Μέγαρο Μαξίμου την 
ΕΥΠ.

Επιπλέον, καυτηρίασε την πλήρη απουσία πολιτικών πρόληψης χρεώνοντας στον Υ-
πουργό κο Στυλιανίδη ότι καταθέτει μόνο θεωρίες πολύ μακριά όμως από τις ανάγκες και 
την πράξη.  

Τέλος, στην τοποθέτησή του για την εκπαίδευση των αστυνομικών δήλωσε ότι σε ένα 
δημοκρατικό κράτος χρειάζεται μια αστυνομική εκπαίδευση εξειδικευμένη, με νέα αντι-
κείμενα, νέους ορίζοντες, κοντά στον πολίτη και την κοινωνία, κοντά στις κοινωνικές και 
εγκληματολογικές εξελίξεις. 

Ευχαριστήριο 
Αδελφότητας Αγίου 

Παντελεήμονα 
‘Μουσταφά’

Μετά από το πέρας των εκδηλώσεων στο εξωκλήσι 
του Αγίου Παντελεήμονα ‘Μουσταφά’, ευχαριστούμε από 
καρδιάς τους κάτωθι για την αγάπη και τη βοήθειά τους 
στην προσπάθειά μας:

• Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα
• Τον Αρχιμανδρίτη Παΐσιο και τον π. Νικόλαο
• Την Επιτροπή του εξωκλησιού
• Τον Παναγιώτη Τουμανίδη
• Τους Αντιδημάρχους Βασίλη Τζουβάρα και Χρήστο 

Βασιλειάδη
• Τη ΔΕΥΑΝ
• Τον ΤΟΕΒ Νάουσας
• Τον φούρνο Χατζηιωαννίδη
• Τη φάρμα Γιάννη Φουτσιτζόγλου
• Τον Γιώργο Προφυλλίδη
• Τον γενναιόδωρο γείτονά μας Αντώνη Πολύζο
• Τον Άρη Μπαλτατζίδη
• Το τμήμα παραδοσιακών χορών της Ευξείνου Λέσχης 

Νάουσας
• Τον επιχειρηματία και μεγάλο δωρητή Πέτρο Αρα-

μπατζή και το ίδρυμα ‘Ιωάννης Αραμπατζής’, για όσα πρό-
σφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στον Άγιο Παντε-
λεήμονα, βελτιστοποιώντας θεαματικά τον περιβάλλοντα 
χώρο του εξωκλησιού.

Χρόνια πολλά!
Για την Αδελφότητα 

Αγίου Παντελεήμονα ‘Μουσταφά’
Ο πρόεδρος

Θεόφιλος Τεληγιαννίδης

Ανακάλυψαν τον 
τροχό στον κόμβο 

της Κουλούρας
Του Αντώνη Μαρκούλη*

Π α ρ ε ί σ φ ρ η σ ε 
και στα μέρη μας η 
πάγια τακτική της 
κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη για τα επι-
κοινωνιακά σόου 
προς τέρψιν του 
φιλοθεάμονος κοι-
νού. Δράστης σε 
τοπικό επίπεδο ο 
υφυπουργός Οικο-
νομικών Απόστολος 
Β ε σ υ ρ ό π ο υ λ ο ς , 
ο οποίος 3 χρόνια 

μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Ν.Δ. και 
λίγους μήνες πριν από την εκδίωξή της, ανακάλυψε 
το κτήριο της ‘Αμάλθεια’ Α.Ε. Και τι έκανε; Το γνωστό 
σόου του αρχηγού του. Πήρε αγκαζέ κάποια φιλικά 
στην κυβέρνηση golden boys, μαζί με πρόθυμους 
και επιρρεπείς στο παραμύθιασμα αυτοδιοικητικούς 
και ανακάλυψαν εκ νέου τον τροχό στον κόμβο της 
Κουλούρας!

Έτσι, ανακοινώθηκε με χαρά και καμάρι ότι το Τε-
λωνείο Βέροιας θα μεταφερθεί στο εγκαταλελειμμένο 
κτήριο της πρώην περιφερειακής αγοράς Κουλού-
ρας. Χωρίς κανέναν σχεδιασμό, χωρίς καμία μελέτη, 
χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα, χωρίς καμία ντροπή.

Τριάντα και πλέον χρόνια απόλυτης εγκατάλειψης 
του συγκεκριμένου χώρου, με τη θλιβερή του εικόνα 
να μαρτυρά τις ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν. 
Κι άλλα τρία χρόνια υπό τη σκέπη του αρμόδιου 
Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας –κατά τα άλλα- κ. Βεσυρόπουλου, ο 
οποίος αντί να το κάνει «σημαία» για τον τόπο του 
από την πρώτη μέρα της θητείας του, το ξέχασε, το 
απαξίωσε, του γύρισε την πλάτη. Και αντί σοβαρής 
αυτοκριτικής, συγνώμης ή ακόμη και παραίτησης, τι 
ακούσαμε; Απροσδιόριστα, πρόχειρα και γενικόλογα 
προεκλογικά πυροτεχνήματα.

Δεν είναι απλώς αδιάφοροι, ανίδεοι και ανίκανοι, 
είναι επικίνδυνοι. Πρέπει να φύγουν και θα φύγουν!

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

O ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
του Ιωάννη και της Κλεονίκης, το 
γένος Δημητριάτου, που γεννή-
θηκε στη Δυτική Γερμανία και κα-
τοικεί στον Κοπανό Ημαθίας και 
η ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΑΒΕΛΛΑ 
του Αναστασίου και της Αναστα-

σίας, το γένος Βελιτσέλου, που γεννήθηκε στο 
Πφόρτζχάεμ Γερμανίας και κατοικεί στον Κοπανό 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής στο Γιαννακοχώρι Ημαθίας.



ΒΕΡΟΙΑ:Ενημέρωση
τηςεπιτροπήςπρωτοβουλίας

γιαταδιαρκείας

Με ανακοίνωση της η Επιτροπη Πρωτοβουλιας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
ενημερώνει τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας VIP σχετικά με 
την ανανέωση τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
«Πλησιάζει η ημέρα λήξης της προθεσμίας που έθεσε η Επιτροπή 

Πρωτοβουλίας, για τους κατόχους των εισητηρίων διαρκείας VIP της 
περσινής περιόδου.

Θυμίζουμε, ότι μέχρι την 31/7, όπως αναφέρουμε και σε προη-
γούμενη ανακοίνωσή μας, μπορούν να τα ανανεώσουν και με τις 
ίδιες θέσεις,

Για την ανανέωση, αλλά και τυχόν περισσότερες πληροφορί-
ες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυ-
νο των γραφείων της ΠΑΕ κ. Κων/νο Ραχαβέλια, στο τηλέφωνο 
2331027432».

Εξοργισμένος 
εμφανίστηκε ο 
μεγαλομέτοχος 

του Ηρακλή, στις 
δηλώσεις του κατά 
την πρώτη προπόνη-
ση της ομάδας του. 
Ο κ. Ευγενίου μίλησε 
για την κατάφωρη 
αδικία κατά των ομά-
δων της SL2 που ενώ 
παίρνουν πολύ λιγό-
τερα χρήματα από 
τα τηλεοπτικά και το 

«στοίχημα», ακόμη 
κι αυτά θα πρέπει να 
γίνουν επαίτες για να 
τα πάρουν. Μάλιστα, 
δήλωσε διατεθειμένος 
να μην κατεβάσει την 
ομάδα του στο πρω-
τάθλημα αν δεν αρθεί 
αυτή η αδικία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 
κ. Ευγενίου:

«Δεν είναι δυνατόν οι ομά-
δες της Super League 1 να 
έχουν εγγυημένα έσοδα πά-

νω από 3 εκ., από το «στοί-
χημα» και τα τηλεοπτικά και 
για τα 300 χιλιάρικα που έχει 
η SL2, να πρέπει οι πρόεδροι 
να γίνουν επαίτες για να τα 
πάρουν. Αυτό είναι κατάφω-
ρη αδικία.

Καταλαβαίνω πως βρί-
σκομαι σε μία μεγάλη ομάδα 
όπως ο Ηρακλής αλλά είμαι 
διατεθειμένος να μη συμμετέ-
χω στο πρωτάθλημα εάν δεν 
αρθεί αυτή η αδικία».
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Σε κυκλοφορία 
τέθηκαν τα εισιτή-
ρια διαρκείας της 

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

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτη-

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

συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην Superleague 2.

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

μα): 100€
ΜΑΘΗΤΙΚΑ (έως 17 ετών): ΔΩ-

ΡΕΑΝ

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

Διευκρινίσεις
Οι κάρτες διαρκείας ΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ τους εντός 

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

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

Σημεία πώλησης
Γραφεία ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, Δημοτι-

κό Στάδιο Βέροιας
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 

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

23310 27432

Σε προσιτές τιμές τα εισιτήρια
διαρκείας της «Βασίλισσας»

ΞέσπασμαΕυγενίου:
“Διατεθειμένοςναμηνκατεβάσω
τονΗρακλήστοπρωτάθλημα”



Ο 20 Χρόνος τερματοφύλακας 
Ντίνος Στανκίδης

ανήκει στον Φοίβο Συκεών
Ο 20χρονος τερ-

ματοφύλακας Ντί-
νος Στανκίδης θα 
είναι από την νέα 
αγωνιστική περίοδο 
κάτω από τα δοκά-
ρια του Φοίβου Συ-
κεών.

Μετά τον Φίλιπ-
πο Βέροιας όπου 
ο Ντίνος Στανκίδης 
α ν δ ρ ώ θ η κ ε  κα ι 
γνώρισε πανελλή-
νιους τίτλους στα 
πρωταθλήματα ό-
λων των ηλικιών 
ήρθε η ώρα να α-
νοίξει τα φτερά του 
με τον ιστορικό  
Φοίβο Συκεών στην 
Α2.

Ο Ντίνος ειναι 
διεθνής με τις εθνι-
κές ομάδες παίδων 
,εφήβων και νέων.

Ξεκίνησε το χα-
ντμπολ σε ηλικία 
14 χρονών στον 
Φίλιππο Βέροιας με 
πρώτο δάσκαλο τον 
Κυρο Σαράφη και 
τρία χρόνια αργότερα στα 17 του έπαιξε στην ανδρική ομάδα του 
Φίλιππου στην οποία αγωνιζόταν μέχρι φέτος.

Έχει αναδειχθεί καλύτερος τερματοφύλακας στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα παίδων το 2019.

Είχε προτάσεις απο Α1 και Α2 αλλά τον κέρδισε ο Φοίβος Συκε-
ών με τον οποίο έχει στοχο την Handball Premier.

Ο Ντίνος  για την νέα του ομάδα και τους ανθρώπους που του 
στάθηκαν στην μέχρι τώρα πορεία του μας λέει:

Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύρο Σαράφη που με έβαλε στο 
χαντμπολ και τόν Τεο Παυλίδη που με εμπιστεύτηκε στην ανδρική 
ομάδα του Φίλιππου Βέροιας.

Επίσης τον Γιώργο και τον Δημήτρη Τσικίνα για τις ατομικές 
προπονήσεις που μου έμαθαν πάρα πολλά για την θέση μου.

Στον Φοίβο Συκεών ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκαν ο Ηρα-
κλής Σιούλης, ο Κώστας Λιβαδόπουλος και ο Αλέξανδρος Κατσι-
ζογλου.

Στον Φοίβο ήρθα για να δώσω οτι μπορώ και να εξελιχθώ προς 
το καλύτερο συμμετέχοντας στους στόχους της ομάδας μας.

Ευχομαι να έχουμε υγεία και  η νέα χρονιά να μην έχει τραυμα-
τισμούς.’’

Πραγματοποιήθη-
κε η κλήρωση 
της Handball 

Premier, με τον Ζαφει-
ράκη Νάουσας να υπο-
δέχεται στην πρεμιέρα 
την Πυλαία.

Αναλυτικά:
1η Αγωνιστική  (17.09.2022)
Δράμα Bianco Monte - ΕΣΝ 

Βριλησσίων
Ιωνικός Affidea - Διομήδης Άρ-

γους
ΧΑΝΘ - Αερωπός Έδεσσας 

ManDynamic
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΑΕΣΧΠυλαίας
ΑΕΚ - Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή
ΠΑΟΚ - ΑΣΕ Δούκα

2η Αγωνιστική (24.09.2022)
ΠΑΟΚ - Δράμα Bianco Monte
ΕΣΝ Βριλησσίων - Ιωνικός Affidea
Διομήδης Άργους - ΧΑΝΘ
ΑερωπόςΈδεσσαςManDynamic - Ζα-

φειράκηςΝάουσας
ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΑΕΚ
ΑΣΕ Δούκα - Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος 

Ξυνή

3η Αγωνιστική (01.10.2022)
Ιωνικός Affidea - ΠΑΟΚ
ΧΑΝΘ - ΕΣΝ Βριλησσίων
ΖαφειράκηςΝάουσας -ΔιομήδηςΆρ-

γους
ΑΕΚ - Αερωπός Έδεσσας ManDynamic
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή - ΑΕΣΧ 

Πυλαίας
Δράμα Bianco Monte - ΑΣΕ Δούκα

4η Αγωνιστική (22.10.2022)
ΠΑΟΚ - ΧΑΝΘ
Δράμα Bianco Monte - Ιωνικός Affidea
ΕΣΝΒριλησσίων - ΖαφειράκηςΝάου-

σας

Διομήδης Άργους - ΑΕΚ
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic - Ολυ-

μπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή
ΑΣΕ Δούκα - ΑΕΣΧ Πυλαίας

5η Αγωνιστική (29.10.2022)
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΠΑΟΚ
ΧΑΝΘ - Δράμα Bianco Monte
ΑΕΚ - ΕΣΝ Βριλησσίων
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή - Διομήδης 

Άργους
ΑΕΣΧ Πυλαίας - Αερωπός Έδεσσας 

ManDynamic
Ιωνικός Affidea - ΑΣΕ Δούκα

6η Αγωνιστική (05.11.2022)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
ΔράμαBiancoMonte-ΖαφειράκηςΝά-

ουσας
Ιωνικός Affidea - ΧΑΝΘ
ΕΣΝ Βριλησσίων - Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμι-

λος Ξυνή
Διομήδης Άργους - ΑΕΣΧ Πυλαίας
ΑΣΕ Δούκα -  Αερωπός Έδεσσας 

ManDynamic

7η Αγωνιστική (12.11.2022)
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή - ΠΑΟΚ
ΑΕΚ - Δράμα Bianco Monte
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΙωνικόςAffidea

ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΕΣΝ Βρι-
λησσίων

Α ε ρ ω π ό ς  Έ δ ε σ σ α ς 
ManDynamic - Διομήδης Άρ-
γους

ΧΑΝΘ - ΑΣΕ Δούκα

8 η  Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή 
(16.11.2022)

ΠΑΟΚ - ΑΕΣΧ Πυλαίας
Δράμα Bianco Monte - Ο-

λυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή
Ιωνικός Affidea - ΑΕΚ
ΧΑΝΘ -ΖαφειράκηςΝά-

ουσας
ΕΣΝ Βριλησσίων - Αερω-

πός Έδεσσας ManDynamic
ΑΣΕ Δούκα - Διομήδης Άργους

9η Αγωνιστική (19.11.2022)
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic - ΠΑΟΚ
ΑΕΣΧ Πυλαίας - Δράμα Bianco Monte
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή - Ιωνικός 

Affidea
ΑΕΚ – ΧΑΝΘ
Διομήδης Άργους - ΕΣΝ Βριλησσίων
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΑΣΕΔούκα

10η Αγωνιστική (26.11.2022)
ΠΑΟΚ - Διομήδης Άργους
Δράμα Bianco Monte - Αερωπός Έδεσσας 

ManDynamic
Ιωνικός Affidea - ΑΕΣΧ Πυλαίας
ΧΑΝΘ - Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΑΕΚ
ΑΣΕ Δούκα - ΕΣΝ Βριλησσίων

11η Αγωνιστική (03.12.2022)
ΕΣΝ Βριλησσίων - ΠΑΟΚ
Διομήδης Άργους - Δράμα Bianco Monte
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic - Ιωνικός 

Affidea
ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΧΑΝΘ
ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-Ζαφει-

ράκηςΝάουσας
ΑΕΚ - ΑΣΕ Δούκα
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CMYK

Διεξήχθη η κλήρωση 
της Α1 γυναικών στο 
χάντμπολ, με τον Φίλιππο 
Βέροιας να αντιμετωπίζει 
στην πρεμιέρα του πρωτα-
θλήματος την Αναγέννηση 
Άρτας εκτός έδρας.

Αναλυτικά:
1η Αγωνιστική (01.10.2022)
ΓΑΣ Καματερού - ΑΕΠ Πανόραμα
ΠΑΟΚ Mateco - ΑΟΑΔ Κορυδαλλού
ΑΕΚ - ΟΦΝ Ιωνίας
Αναγέννηση Άρτας - Φίλιππος Βέ-

ροιας
ΑΕΣΧ Πυλαίας - Ορφέας Σουρωτής

2η Αγωνιστική (08.10.2022)
ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΓΑΣ Καματερού
ΑΕΠ Πανόραμα - ΠΑΟΚ Mateco
ΑΟΑΔ Κορυδαλλού - ΑΕΚ
ΟΦΝ Ιωνίας - Αναγέννηση Άρτας
Ορφέας Σουρωτής - Φίλιππος Βέροιας

3η Αγωνιστική (15.10.2022)
ΠΑΟΚ Mateco - ΑΕΣΧ Πυλαίας
ΑΕΚ - ΑΕΠ Πανόραμα
Αναγέννηση Άρτας - ΑΟΑΔ Κορυδαλλού
Φίλιππος Βέροιας - ΟΦΝ Ιωνίας
ΓΑΣ Καματερού - Ορφέας Σουρωτής

4η Αγωνιστική (22.10.2022)
ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΑΕΚ
ΓΑΣ Καματερού - ΠΑΟΚ Mateco
ΑΕΠ Πανόραμα - Αναγέννηση Άρτας
ΑΟΑΔ Κορυδαλλού - Φίλιππος Βέροιας
Ορφέας Σουρωτής - ΟΦΝ Ιωνίας

5η Αγωνιστική (12.11.2022)
Αναγέννηση Άρτας - ΑΕΣΧ Πυλαίας
ΑΕΚ - ΓΑΣ Καματερού
Φίλιππος Βέροιας - ΑΕΠ Πανόραμα
ΟΦΝ Ιωνίας - ΑΟΑΔ Κορυδαλλού
ΠΑΟΚ Mateco - Ορφέας Σουρωτής

6η Αγωνιστική (19.11.2022)
ΑΕΣΧ Πυλαίας - Φίλιππος Βέροι-

ας
ΓΑΣ Καματερού - Αναγέννηση Άρτας
ΠΑΟΚ Mateco - ΑΕΚ
ΑΕΠ Πανόραμα - ΟΦΝ Ιωνίας
Ορφέας Σουρωτής - ΑΟΑΔ Κορυ-

δαλλού

7η Αγωνιστική (26.11.2022)
ΟΦΝ Ιωνίας - ΑΕΣΧ Πυλαίας
Φίλιππος Βέροιας - ΓΑΣ Καμα-

τερού
Αναγέννηση Άρτας - ΠΑΟΚ 

Mateco
ΑΟΑΔ Κορυδαλλού - ΑΕΠ Πανό-

ραμα
ΑΕΚ - Ορφέας Σουρωτής

8η Αγωνιστική (10.12.2022)
ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΑΟΑΔ Κορυδαλλού
ΓΑΣ Καματερού - ΟΦΝ Ιωνίας
ΠΑΟΚ Mateco - Φίλιππος Βέροιας
ΑΕΚ - Αναγέννηση Άρτας
Ορφέας Σουρωτής - ΑΕΠ Πανόραμα

9η Αγωνιστική (17.12.2022)
ΑΕΠ Πανόραμα - ΑΕΣΧ Πυλαίας
ΑΟΑΔ Κορυδαλλού - ΓΑΣ Καματερού
ΟΦΝ Ιωνίας - ΠΑΟΚ Mateco
Φίλιππος Βέροιας - ΑΕΚ
Αναγέννηση Άρτας - Ορφέας Σουρωτής

Χάντμπολ

ΤοπρόγραμματηςΑ1Γυναικών2022-2023

Το πρόγραμμα της Handball Premier
2022-2023



Η είσοδος των γραφείων 
της ΕΠΟPrint Friendly, 
PDF & EmailΟι συνεχό-

μενες εξαγγελίες του προέδρου 
της SL1, Ευ. Μαρινάκη, για μείω-
ση των χρημάτων που δίνονται 
στην ΕΠΟ αλλά και το “πρώτο 
χτύπημα” προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, μέσω της τροπολογί-
ας που θα φέρει στη Βουλή ο 
υφυπουργός αθλητισμού και θα 
μειώνει από 5% σε 1% το ποσό 
που θα αποδίδεται στην ΕΠΟ 
από τις τηλεοπτικές συμβάσεις 
των ΠΑΕ, προκάλεσε ανησυχία 
και συζητήσεις ακόμα και μεταξύ 
του προσωπικού, για το τί παρε-
νέργειες μπορεί να υπάρξουν και 
πόσο επισφαλής μπορεί να γίνει 
η οικονομική κατάσταση στην 
ομοσπονδία.

Η ΕΠΟ έχει υποστεί οικονομικό εμπάρ-

γκο από την UEFA και τα τελευταία χρόνια 
έχουν μειωθεί τα έσοδα από το Κύπελλο 
αλλά και από την Εθνική ομάδα.

Ο πρόσφατος και φερόμενος ως φιλιπ-
πούσιας έμπνευσης και εκτέλεσης οικονο-
μικός απολογισμός 2021 και προύπολογι-
σμός 2023 έδειξαν θετικά αποτελέσματα, 
αλλά ήταν φενάκη, επειδή βασίστηκαν α-
φενός στην μη καταβολή των χρημάτων 
που έπρεπε να δοθούν στις ΕΠΣ και α-
φετέρου στην για πρώτη φορά εξαφάνιση 
της τακτικής επιχορήγησης προς τις ΕΠΣ 
και επομένως προς το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο.

Κι ενώ η μία πλευρά (ΕΠΟ) κόβει τα 
χρήματα στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σω-
ματείων στο πλαίσιο της… acting δημι-
ουργικής λογιστικής και προφανώς της 
στόχευσης που είναι η φτωχοποίησή τους, 
η άλλη πλευρά (Super League) προτείνει 
την απευθείας χρηματοδόστηση των ΕΠΣ, 
χωρίς, δηλαδή, τη μεσολάβηση της ΕΠΟ.

Ήδη την επομένη της δεύτερης επιστο-

λής του Μαρινάκη στον Μπαλτάκο άρχισε 
να διακινείται ότι εντός του Αυγούστου θα 
κάθε ΕΠΣ θα πάρει από την ΕΠΟ 10.000 
ευρώ, ώστε να ηρεμήσει κάπως το αρνητι-
κό κλίμα που υπάρχει σε μερίδα των ΕΠΣ 
για συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστά-
σεις.

Όσον αφορά τα χρήματα που εισέπρα-
ξε η ΕΠΟ το 2021 από τα τηλεοπτικά δικαί-
ωματα των ΠΑΕ ήταν 1.625.650 ευρώ. Με 
τη μείωση που θα υπάρξει από 5% σε 1% 
το ποσό θα ήταν 325.130 ευρώ. Δηλαδή 
με βαση τα έσοδα από τα τηλεοπτικά του 
2021 και τη μείωση που θα έρθει με την 
τροπολογία Αυγενάκη η ΕΠΟ θα έχανε πε-
ρίπου 1,3 έκατ. ευρώ.

Βλέπετε παραπάνω τον πίνακα με τα 
έσοδα της ΕΠΟ από το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο.

Η πρώτη στήλη αφορά τον προϋπολο-
γισμό του 2021, η δεύτερη τον απολογισμό 
του 2022 και η τρίτη τον προϋπολογισμό 
του 2023.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

25-07-2022 μέχρι 

31-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 
του πρωταθλήματος χάντμπολ 
της Α2 χάντμπολ ανδρών, με 

τον Φίλιππο Βέροιας που μετέχει στον 
δεύτερο όμιλο, να αντιμετωπίζει στην 
πρεμιέρα εκτός έδρας το Κιλκίς.

Β’ όμιλος 
1η Αγωνιστική (08.10.2022)
Φαίακας Κέρκυρας - ΑΕΠ Πανόραμα
Αλέξανδρος Αξιούπολης - Άρης Θεσσαλονίκης
Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης - ΑΟ Κοζάνης
Φοίβος Συκεών - Αρχέλαος Κατερίνης
ΓΑΣΚιλκίς-ΦίλιπποςΒέροιας

2η Αγωνιστική (15.10.2022)
Εκμάθηση Αθλημάτων - Φαίακας Κέρκυρας
ΑΕΠ Πανόραμα - Αλέξανδρος Αξιούπολης
Άρης Θεσσαλονίκης - Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
ΑΟ Κοζάνης - Φοίβος Συκεών
Αρχέλαος Κατερίνης - ΓΑΣ Κιλκίς

3η Αγωνιστική (29.10.2022)
Αλέξανδρος Αξιούπολης - Εκμάθηση Αθλημάτων
Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης - ΑΕΠ Πανόραμα
Φοίβος Συκεών - Άρης Θεσσαλονίκης
ΓΑΣ Κιλκίς - ΑΟ Κοζάνης
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑρχέλαοςΚατερίνης

4η Αγωνιστική (05.11.2022)
Εκμάθηση Αθλημάτων - Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
Φαίακας Κέρκυρας - Αλέξανδρος Αξιούπολης

ΑΕΠ Πανόραμα - Φοίβος Συκεών
Άρης Θεσσαλονίκης - ΓΑΣ Κιλκίς
ΑΟ Κοζάνης - Φίλιππος Βέροιας

5η Αγωνιστική (19.11.2022)
Φοίβος Συκεών - Εκμάθηση Αθλημάτων
Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης - Φαίακας Κέρκυρας
ΓΑΣ Κιλκίς - ΑΕΠ Πανόραμα
ΦίλιπποςΒέροιας-ΆρηςΘεσσαλονίκης
Αρχέλαος Κατερίνης - ΑΟ Κοζάνης

6η Αγωνιστική (26.11.2022)
Εκμάθηση Αθλημάτων - ΓΑΣ Κιλκίς
Φαίακας Κέρκυρας - Φοίβος Συκεών
Αλέξανδρος Αξιούπολης - Κύκλωπες Αλεξαν-

δρούπολης
ΑΕΠΠανόραμα-ΦίλιπποςΒέροιας
Άρης Θεσσαλονίκης - Αρχέλαος Κατερίνης

7η Αγωνιστική (03.12.2022)
ΦίλιπποςΒέροιας-ΕκμάθησηΑθλημάτων
ΓΑΣ Κιλκίς - Φαίακας Κέρκυρας
Φοίβος Συκεών - Αλέξανδρος Αξιούπολης
Αρχέλαος Κατερίνης - ΑΕΠ Πανόραμα
ΑΟ Κοζάνης - Άρης Θεσσαλονίκης

8η Αγωνιστική (10.12.2022)
Εκμάθηση Αθλημάτων - Αρχέλαος Κατερίνης
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΦίλιπποςΒέροιας
Αλέξανδρος Αξιούπολης - ΓΑΣ Κιλκίς
Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης - Φοίβος Συκεών
ΑΕΠ Πανόραμα - ΑΟ Κοζάνης

9η Αγωνιστική (17.12.2022)
ΑΟ Κοζάνης - Εκμάθηση Αθλημάτων
Αρχέλαος Κατερίνης - Φαίακας Κέρκυρας
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑλέξανδροςΑξιούπολης
ΓΑΣ Κιλκίς - Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
Άρης Θεσσαλονίκης - ΑΕΠ Πανόραμα

10η Αγωνιστική (14.01.2023)
Εκμάθηση Αθλημάτων - Άρης Θεσσαλονίκης
Φαίακας Κέρκυρας - ΑΟ Κοζάνης

Αλέξανδρος Αξιούπολης - Αρχέλαος Κατερίνης
ΚύκλωπεςΑλεξανδρούπολης-ΦίλιπποςΒέροιας
Φοίβος Συκεών - ΓΑΣ Κιλκίς

11η Αγωνιστική (21.01.2023)
ΑΕΠ Πανόραμα - Εκμάθηση Αθλημάτων
Άρης Θεσσαλονίκης - Φαίακας Κέρκυρας
ΑΟ Κοζάνης - Αλέξανδρος Αξιούπολης
Αρχέλαος Κατερίνης - Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
ΦίλιπποςΒέροιας-ΦοίβοςΣυκεών

Χάντμπολ

To πρόγραμμα της Α2 Ανδρών 2022-2023

Πέμπτη 28-07-2022

16:00-21:00  ΠΙ -
ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 

23310-23416

16:00-21:00ΚΑΛΑ-
ΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα 

ΚΤΕΛ) 23310-62989

19:00-21:00ΜΑΤΑ-
ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-

ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-

στά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Φαρμακεία

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

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Aνησυχία στην ΕΠΟ για τη μείωση των χρημάτων
από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Πάνωαπό1εκάτ.ευρώηζημιάαπότηντροπολογίαΑυγενάκη
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«Έφυγε» 
η συνταξιούχος 

δικηγόρος Ευαγγελία 
Φιλιππίδου στα 58

Θλίψη σκόρπισε η εί-
δηση της απώλειας της 
συνταξιούχου δικηγόρου 
Ευαγγελίας (Λίας) Φιλιπ-
πίδου σε ηλικία μόλις 58 
ετών.

 Ήταν σύζυγος του ε-
πίσης δικηγόρου Γιώργου 
Γεωργοπούλου με τον ο-
ποίο ήταν υποδειγματικό 
ζευγάρι στην ζωή και την 
εργασία.

Την κόρη τους Βασιλι-
κή (Σίσσυ) Γεωργοπου-

λου ευτύχησαν να την δουν να συνεχίζει την οικογενεια-
κή παράδοση και να γίνεται και αυτή δικηγόρος.

Η Λία ήταν ιδιαίτερα ευγενικός, ηπιος και μετριοπα-
θής χαρακτήρας και έχαιρε εκτίμησης όλων των συ-
ναδέλφων της. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε χθες 
Τετάρτη 27 Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Βέροιας 
στις 17.30.

Ο ΛΑΟΣ και ιδιαίτερα ο εκδότης και συνάδελφος της 
εκλιπούσας εκφράζουμε στον Γιώργο και την Σίσσυ τα 
θερμά συλλυπητήρια μας.

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

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

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Πολυαρχιερατικό
 Συλλείτουργο για την 

εορτή του Αγίου 
Παντελεήμονος και 
τα Oνομαστήρια του 

Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Παντελεήμονος

- Χειροτονία Διακόνου
 

 Την Τετάρτη 27 Ιουλίου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγα-
λομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονο-
μαστήρια του ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τελέστηκε στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύ-
λου και Πέτρου Βεροίας Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος 
του εορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

 Στον όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης 
και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ενώ στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο έλαβαν 
ακόμη μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Τριπόλεως κ. Θεοφύλα-
κτος, Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, Σερβίων και Κοζάνης 
κ. Παύλος και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ενώ 
συμπροσευχόμενος παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λβόβ κ. 
Φιλάρετος. 

Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Διάκονον Χειρο-
τονία του μοναχού π. Θεοδοσίου Μπούσκα, αδελφού της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας και φοιτητού της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο για τον 
μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό Νικηφόρο, πνευματικό αδελφό 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, καθώς και 
οι δύο Αρχιερείς προέρχονται από την αδελφότητα του μακαριστού 
Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γέροντος Γερασίμου 
Μικραγιαννανίτου καθώς και για την κατά σάρκα αδελφή του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, μακαριστή Δέσποινα 
Δερμεντζόγλου. 

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός του 
Αγίου Παντελεήμονος στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Την Τρίτη 26 Ιουλίου το απόγευμα τελέστηκε στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας 
Πολυαρχιερατικός Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει 
τα ονομαστήρια του ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, ενώ συμμετείχαν 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λβόβ κ. Φιλάρετος και ο εορτάζων 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

 Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού εψάλη, όπως κάθε 
Τρίτη απόγευμα, ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Λουκά του Ια-
τρού, ενώ τέθηκε σε προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του 
Αγίου που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή τα τελευταία δεκαέξι 
χρόνια και αποτελεί ένα ιατρείο ψυχών και σωμάτων στο οποίο προ-
στρέχουν καθημερινά προσκυνητές από όλη την Ελλάδα και το εξω-
τερικό για να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν τον Θαυματουργό 
Άγιο για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί. 

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού 
των Αγίων Αναργύρων Βεροίας κ. Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος και 
ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού του Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης κ. 
Γεώργιος Ανδρικόπουλος μετά χορού Ιεροψαλτών. 

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Δευτέραν 1 Αυγούστου 2022 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναό 

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

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

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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

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

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚ.
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» δίπλα στη ΔΕΗ
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δι-

αμερίσματα 80 τ.μ. και 

85 τ.μ. στο Κάτω Μα-

κροχώρι και τα δύο μαζί 

45.000 ευρώ. Τηλ.: 6987 

239560 & 6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, περιφραγμένο, 

ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. 

Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 

6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 

τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 

6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ι -

σμα από 120 τ.μ. και 

πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιο-

χή Βέροιας. Τηλ.: 6947 

606674.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 

γ΄ όροφος, κέντρο, Πρ. 

Ηλία 5 (πάνω από την 

εκκλησία του Αγ. Δημη-

τρίου), ατομική θέρμαν-

ση αέριο, επιπλωμένο, 

κατάλληλο για φοιτητές. 

Τηλ.: 6955 181888.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προ-

νομιούχο καινούργιο ο-

ροφοδιαμέρισμα 10ετίας 

σε ιδιόκτητη οικοδομή, 

100 τ.μ., 2 υπνοδωμά-

τια, 2 μπάνια, σαλοκου-

ζίνα, ατομική θέρμανση, 

A/C, ελάχιστα κοινόχρη-

στα,  μεγάλα μπαλκό -

νια, θέα κάμπο. Περιο-

χή Καλλιθέα, 450 ευρώ. 

Τηλ.:  6992 760556 & 

6974 142507.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα πλήρως ανα-

καινισμένο, στην Τρι -

ανδρ ία  Θεσ/ν ίκης ,  2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 

κουζ ίνα,  W.C. ,  φυσι -

κό αέριο, air condition, 

πολύ κοντά στα Πανεπι-

στήμια. Πληρ. κιν.: 6978 

008441.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ -

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμένο, 

χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 

στρέμματα, χέρσο, αρδευ-

τικό, πάνω στην άσφαλτο. 

Πληρ. τηλ.: 6945 152085, 

κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέ-

λι (Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

ντίδα ηλικιωμένης για πρωι-

νή εργασία. Τηλ. επικ.: 6932 

317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ε-

νοικιαζόμενα δωμάτια στον 

Μαρμαρά Χαλκιδικής. Πα-

ρέχεται: διατροφή, διαμονή, 

πλήρης ασφάλιση και ικανο-

ποιητικός μισθός. Πληρ. τηλ.: 

6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ,  με 

πείρα, παραδίδει μαθήματα 

ΑΟΘ σε μαθητές των ΓΕΛ, κα-

θώς και μαθήματα ΑΟΘ και 

ΑΟΔΕ σε μαθητές των ΕΠΑΛ. 

Μετάβαση κατ’ οίκον σε χω-

ριά. Τηλ. επικοινωνίας: 6984 

678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι, 
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E  
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

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

Τηλ.:6956483486.

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

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

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

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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



P Το θέμα τώρα είναι να είσαι από τη σω-
στή πλευρά της φωτιάς…

P Διότι από τη σωστή πλευρά της ιστορί-
ας προκόψαμε.

P Οι δύο πλευρές της ιστορίας: στη μία μνη-
μόνια, στην άλλη μνημόσυνα. Διαλέξτε!

P Μπρος γκρεμός και πίσω φυσικά αέ-
ρια.

P Εγώ εντέλει στον γάμο μου με την αγάπη 
ήμουν στη λάθος πλευρά.

P Διότι από την πρώτη μέρα μού είχε 
πει: Γύρνα σπίτι νωρίς μην ψάχνεις για 
ιστορίες.

P ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ αποδείχθηκε ότι εν 
πλω ήλθαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, 
αλλά είχαν κόψει αλερετούρ.

P Οι πασόκοι ανακάλυψαν την Αμερική 
με την απόπειρα υποκλοπής του αρχηγού 
σε εσωκομματική προεκλογική περίοδο. Ο 
Κολόμβος ζει.

P Να πω ότι δεν έχουν πλή-
ρη ατζέντα σε χαρτορίχτρες και 
καφετζούδες.

P Κατά τα λοιπά. Αναρτή-
θηκαν οι δικαιούχοι του προ-
γράμματος τουρισμός για ό-
λους. Τελικά δεν ήταν για ό-
λους.

P Εμείς με την αγάπη δεν 
βρήκαμε πουθενά! Φαντάσου 
να έρχονταν και οι Ρώσοι.

P Στη Χαλκιδική δεν έχει.

P Μας βλέπω τελικά ξεκού-
ραστα, οικονομικά και δροσερά 
στην Μπάρα του Σελίου. 

P Που να απορεί κανείς 
γιατί δεν ήταν η πρώτη μας 
επιλογή.

P Όλα μια ιδέα είναι, που λέει ο λαός. Παρό-
τι ανίδεος.

P Ωστόσο κουνάει κι ο λαός τη φτέρη 
του, κακό του κεφαλιού του.

P Και:
Ένας γέρος πάει στο φαρ-

μακείο.
-Άκουσα ότι πουλάτε προ-

φυλακτικά που τραγουδούν. 
Θα ήθελα ένα κουτί, λέει.

-Για τι ηλικία τα θέλετε; Ε-
πειδή τα τραγούδια που παί-
ζουν είναι ανάλογα με τις ηλι-

κίες, απαντά ο φαρμακοποιός. Για παράδειγμα 
όταν είσαι 20-30 χρονών, παίζει το τραγούδι 
“πόσο σε θέλω”. Για τις ηλικίες 30-40 παίζει το 
τραγούδι “έχω πρόβλημα μεγάλο δεν μου φτά-
νεις θέλω κι άλλο”. Από 40-50 παίζει το τρα-
γούδι “είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης”. 
Και από 50-60 παίζει το τραγούδι “ευτυχώς 
που υπάρχει ακόμα θεός”…

-Για πιο μεγάλες ηλικίες δεν έχει; ρωτά ο 
γέρος.

-Όχι! Για τις πιο μεγάλες ηλικίες τραγουδά η 
γυναίκα!

-Ναι; Και τι τραγουδά;
-“Σήκωσέ το / το τιμημένο / δεν μπορώ δεν 

μπορώ να περιμένω”!
Κ.Π.
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Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας
 Συνελήφθη στην Ημαθία για 

κλοπές πλατφορμών μεταφοράς 
γεωργικών προϊόντων

-Ο δράστης ενέχεται σε 13 κλοπές συνολικής 
αξίας πάνω από 18.000 ευρώ - Στη δικογραφία 

περιλαμβάνονται 2 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
μετάλλων, για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Συνελήφθη στις 
26 Ιουλίου 2022 το 
μεσημέρι σε περι-
οχή της Ημαθίας, 
μετά από συντονι-
σμένες ενέργειες 
των αστυνομικών 
του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας, 
ένας ημεδαπός άν-
δρας, για κλοπές 
πλατφορμών μετα-
φοράς γεωργικών 
προϊόντων.

Ειδικότερα, ό-
πως προέκυψε α-
πό την έρευνα των 
αστυνομικών,  ο 
προαναφερόμενος 
ημεδαπός, ενεργώ-
ντας κυρίως τα μεσάνυχτα σε αγροτικές περιοχές της Ημαθίας, αφαιρούσε από αγρο-
κτήματα και οικόπεδα, αγροτικές πλατφόρμες - καρότσες, που ρυμουλκούσε με όχημα 
που χρησιμοποιούσε.

Όπως διαπιστώθηκε το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου 2022, δι-
έπραξε 13 κλοπές αγροτικών πλατφορμών και μηχανής ποτίσματος, συνολικής αξίας 
18.100 ευρώ, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τους.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας και 
σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
μετάλλων, για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, καθώς παραλάμβαναν από τον παρα-
πάνω ημεδαπό, κλεμμένες αγροτικές πλατφόρμες.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε ο ημεδαπός για την διάπραξη των 
κλοπών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγη-
θούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
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