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Μπήκαν χθες 31,6 
εκατ. ευρώ σε 866.181 

δικαιούχους του Power Pass

Ποσό συνολικού ύψους 31,6 εκατ. ευρώ πιστώθηκε 
χθες σε 866.181 δικαιούχους του Power Pass, δηλαδή της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλε-
κτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού 
που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2022. Στην παραπάνω 
πίστωση περιλαμβάνονται, επίσης, υπόλοιπα πληρωμών 
για λογαριασμούς της περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 
2021 έως τις 31 Μαΐου 2022, κατόπιν διασταύρωσης των 
στοιχείων.

 Το ποσό είχε μεταφερθεί από το υπουργείο Οικονομι-
κών στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πιστώ-
θηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ)» 
στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ρίξτε μια ματιά στο λογαριασμό σας να δείτε το ποσό 
της επιδότησης, που αντιστοιχεί στη δική σας κατανάλω-
ση…

Covid-19: Ανέβηκε
ο αριθμός των κρουσμάτων

στην Ημαθία

Τον ανήφορο άρχισαν να παίρνουν οι αριθμοί των επι-
βεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ημαθία, της 
τάξης του 33,5% από τις  19-25 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, 
αύξηση 24% παρουσίασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
και σε επίπεδο χώρας, φθάνοντας στα 44.775 από τα 
36.146 της προηγούμενης εβδομάδας. Αριθμοί και ποσο-
στά που μας θυμίζουν ότι ο ιός είναι εδώ!
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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Βαρούχ προφήτου, Χαρίτωνος ομολ.

Ενθουσίασαν στο Ηράκλειο  τα δρώμενα
«Γενίτσαροι και Μπούλες» και οι «Μομώγεροι»

Δεν εντυπωσίασε στο Ηράκλειο μό-
νο με την γαστρονομία της η Ημαθία, 
αλλά και με τα παραδοσιακά της δρώμε-
να, αφού το Ενετικό Κάστρο της πόλης 
ξεσηκώθηκε από τους «Γενίτσαρους 
και τις Μπούλες» της Νάουσας αλλά και 
τους «Μομώγερους» από την Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας και τον «Αρι-
στοτέλη» της Νέας Νικομήδειας.

Οι δρόμοι του Ηρακλείου γέμισαν 
παραδοσιακούς ήχους  αλλά και θερμά 
χειροκροτήματα από τον κόσμο που 
παρακολουθούσε με ενθουσιασμό τα 
δρώμενα!

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ,
με το βλέμμα στην Περιφέρεια

Η προεργασία των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών του Οκτωβρίου του 2023 απασχόλη-
σε την περασμένη Δευτέρα, το Εκτελεστικό 
Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα, 
ωστόσο ονόματα, λέει, δεν έπεσαν στο τρα-
πέζι, αφού η συζήτηση είναι ακόμα σε προ-
καταρκτικό στάδιο.

Περιεγράφηκε όμως το πλαίσιο αρχών το 
οποίο θα πρέπει να υπηρετήσουν οι υποψή-
φιοι, με τις λεπτομέρειες ανοιχτές προς συ-
ζήτηση τόσο στην επόμενη συνεδρίαση της 
Πολιτικής Γραμματείας όσο και της Κεντρικής 
Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει το Σαβ-
βατοκύριακο 8 και 9 Οκτωβρίου.

Και στην κομματική επιτροπή, εξάλλου, 
αποφασίστηκε να μην αργήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων, με στόχο να έχουν ανακοινωθεί μέσα στο 
πρώτο τρίμηνο του 2023 ώστε να έχουν χρόνο μπροστά τους, ενώ εκτιμάται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να αποφευ-
χθούν τα λάθη των προηγούμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, του 2019. Γι αυτό, θα επιχειρηθούν και συγκλίσεις σε τοπι-
κό επίπεδο με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις και ιδίως για περιφέρειες και δήμους- κλειδιά που καθορίζουν και τις 
εντυπώσεις. Γενικώς η μάχη θα δοθεί κυρίως στην Περιφέρεια και στους νομούς που κρίνονται ως πιο αδύναμοι κρίκοι!

Ήρθε η ώρα για πρόσκληση εργατών γης
και στην Ημαθία, από Βιετνάμ και Ταϊλάνδη (;)

Οι πρώτες συνα-
ντήσεις έγιναν στις 
αρχές Αυγούστου στο 
Ανόι του Βιετνάμ κατά 
την διάρκεια συμμετο-
χής της ΕΘΕΑΣ στην 
Διεθνή Έκθεση Τρο-
φίμων. Τότε έγιναν 
και οι πρώτες αναφο-
ρές από τον Χρήστο 
Γιαννακάκη, για τις 
πρωτοβουλίες που α-
ναπτύσσει η ΕΘΕΑΣ 
για την στήριξη των 
παραγωγών και την 
ανάδειξη του αγροδι-
ατροφικού θησαυρού 
της χώρας μας, την 
προώθηση αγροτικών 
προϊόντων αλλά και 
την εύρεση εργατικών 
χεριών, ένα πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζει έντονα και η Ημαθία.

Σε συνέχεια αυτών των δράσεων χθες,  ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Χρήστος Γιαννακάκης και ο Γενικός Διευθυντής 
κ. Μόσχος Κορασίδης συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία στελεχών δύο κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε 
Βιετνάμ και Ταϋλάνδη  στην εύρεση εργατικών χεριών και στην προώθηση αγροτικών προϊόντων.  Όπως αναφέρει η «Α-
γροΈκφραση», οι εκπρόσωποι των εταιρειών δήλωσαν ότι ήδη στέλνουν εργατικό δυναμικό στο Ισραήλ, στην Πορτογαλία 
και σε άλλες χώρες και  διαβεβαίωσαν ότι υπάρχει ετοιμότητα για άμεση αποστολή εργατικού δυναμικού σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα και στην Ελλάδα.

Κατά συνέπεια αναμένεται άμεσα να εκδηλωθεί προς στην ΕΘΕΑΣ το ενδιαφέρον συνεταιρισμών, αγροτών, κτηνοτρό-
φων και καλλιεργητών θερμοκηπίου, έτσι ώστε να σταλούν τα σχετικά αιτήματα στις εν λόγω εταιρείες για την συντομότε-
ρη δυνατή κάλυψη των απαιτήσεων σε εργατικά χέρια.

 Για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το άνοιγμα σε Βιετνάμ και Ταυλάνδη!



Εφτά κυβερνητικές δράσεις παρουσιάστη-
καν και εγκρίθηκαν χθες το απόγευμα στο υ-
πουργικό συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό 
την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη.  Οι δράσεις αυτές αφορούν τα 
υπουργεία Επικρατείας, Εσωτερικών, Υγείας, 
Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Μεταφορών και 
του αρμόδιου υπουργείου για τον Τύπο και την 
ενημέρωση.

Ειδικότερα, οι  Υπουργοί Επικρατείας  
Γιώργος Γεραπετρίτης και ‘Ακης Σκέρτσος 
παρουσίασαν  το Ενοποιημένο Προσχέδιο 
Δράσης της Κυβέρνησης για το 2023 - Σχέδια 
δράσης των Υπουργείων. 

Έγινε ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για την πορεία κατάρ-
τισης του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής (ΕΣΚυΠ) για το 
2023, όπως προβλέπει ο νόμος για το επιτελικό κράτος, με ορίζοντα οριστι-
κοποίησής του στις 15 Νοεμβρίου 2022 και τελικής έγκρισης από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση από όλα τα Υπουργεία 
1913 έργα και μεταρρυθμίσεις προς ένταξη στο ΕΣΚυΠ για υλοποίηση κατά 
το 2023, εκ των οποίων τα 1395 έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Στο 
ΕΣΚυΠ 2023 περιλαμβάνονται επίσης 7 εθνικά στρατηγικά σχέδια για την 
κοινωνική συνοχή και την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των γυναικών, 
των παιδιών, των νέων, των Ατόμων με Αναπηρία, των ΛΟΑΤΚΙ+, και 5 επι-
μέρους σχέδια δράσης για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Προγραμματισμός προσλήψεων
Στη συνέχεια ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης  Βορίδης, παρουσίασε 

στο Υπουργικό Συμβούλιο τον  Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για 
το 2023.

Τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθη-
καν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το έτος 2023 ανήλθαν σε περί-
που 34.400, αποτυπώνοντας για άλλη μία φορά τη σημαντική ενεργοποίηση 
και ανταπόκριση των φορέων. Ο προγραμματισμός προσλήψεων διαμορ-
φώθηκε σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, περιλαμβάνει στρατι-
ωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων 
των φορέων, τόσο του Κράτους, όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για το 2023 εγκρίθηκαν 17.942 προσλήψεις τακτικού προσωπικού 
(15.640 προσλήψεις τακτικού προσωπικού εντός του κανόνα 1:1 και 2.302 
επιπλέον προσλήψεις τακτικού προσωπικού εκτός του κανόνα 1:1).

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - 
συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2023, αποφασίστηκε η μείωση του ανώ-
τατου ορίου έτους κατά 11% σε σχέση με αυτό του 2022 (25.344), δηλαδή η 
πλήρωση 22.556 θέσεων.

Διαχείριση δεσμευμένης περιουσίας
Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Οι-

κονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρουσίασαν τις εξής νομοθετικές 
πρωτοβουλίες: α) Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευ-
μένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

α) Με το νομοσχέδιο  που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των 
δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχο-
νται από εγκληματικές δραστηριότητες, εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προέρχονται από ποινικές 
διαδικασίες. Βασικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η ανάπτυξη ενός 
κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου παρακολούθησης και διαχείρισης των εν 
λόγω περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του υπό-
πτου ή κατηγορουμένου. Το Μητρώο τίθεται υπό την κεντρική εποπτεία και 
τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Βραχυπρόθεσμα επιδιώκεται η ενιαία, διαφανής και απολύτως ελεγχόμε-
νη διαδικασία διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που 
δεσμεύονται ή δημεύονται κατά την ποινική διαδικασία, η διατήρηση και η 
αποτροπή της μείωσης της αξίας τους,  καθώς και η κατά περίπτωση διάθε-
σή τους για κοινωφελείς σκοπούς, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και 
ικανοποίησης του θύματος, λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος του 
κατηγορουμένου.

Μακροπρόθεσμα επιδιώκεται ο βέλτιστος συντονισμός των διωκτικών 
Αρχών στη διαχείριση των εν λόγω στοιχείων υπό την εποπτεία κεντρικού 
φορέα, η κεντρική παρακολούθηση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχε-
τικά με είδη τα οποία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες και η εμπέ-
δωση στην κοινωνία κλίματος ασφάλειας και διαφάνειας.

β) Το νομοσχέδιο που αφορά στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
αποτελεί νομοθετική κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων και εντάσσε-
ται στη συνολική κυβερνητική πολιτική για την κωδικοποίηση της ελληνικής 
νομοθεσίας, στο πλαίσιο του νόμου για το επιτελικό κράτος και υπό την επο-
πτεία και τον συντονισμό της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης. Ο νέος 
Κώδικας αποσκοπεί:

-Στην απόδοση των κωδικοποιούμενων διατάξεων με πιο εύληπτο και 
συστηματικό τρόπο, ώστε να είναι σαφές το νόημα των κανόνων που εισά-
γει.

-Στην άρση νοηματικών και ορολογικών ασυνεπειών.
-Στην αποκάθαρση του περιεχομένου μέσω της απαλοιφής των ανενερ-

γών ρυθμίσεων.

-Στην εναρμόνιση με τη λοιπή φορολογική νομοθεσία και με τη νομοθε-
σία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

Ογκολογικό Κέντρο
Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός, 

Μίνα Γκάγκα, παρουσίασαν το νομοσχέδιο 
για την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιω-
τικού Δικαίου με οικονομική και διοικητική 
αυτοτέλεια, με την επωνυμία Ογκολογικό 
Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη - ΕΛΠΙΔΑ».   

Το Κέντρο αυτό θα έχει 5 στόχους: Νο-
σηλεία, έρευνα, διάδοση ιδεών, διαχείριση 
πληροφοριών και λειτουργία ως «Κέντρο 
Αριστείας».

Επιλογή ηγεσίας Αρχής Συμβάσεων
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας 

Τσιάρας και ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ειση-

γήθηκαν και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιλογή Προέδρου και 
Συμβούλων της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία προήλ-
θε από τη συγχώνευση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού  Υποδο-

μών και Μεταφορών, Κώστα  Καραμανλή, για την υπαγωγή αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Ανα-
γκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων για την εκτέλεση έργων γενικότερης 
σημασίας για την οικονομία της χώρας που αφορούν στην ολοκλήρωση 
βασικών οδικών έργων όπως επίσης στην ανέγερση του 1ου Επαγγελμα-
τικού Λυκείου Συκεών Θεσσαλονίκης, εμβληματικού έργου εκπαιδευτικής 
υποδομής.

Ψηφιακό Κέντρο ενημέρωσης
Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Γιάννης Οικονόμου, ενημέρωσε το 

Υπουργικό Συμβούλιο για το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης.
Το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης ανήκει στα Οριζόντια Έργα της Βίβλου 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και βρίσκεται στη φάση της πιλο-
τικής λειτουργίας. Πρόκειται για μια σύγχρονη πλατφόρμα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης περιεχομένου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Με τη δημιουργία του Κέντρου, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης θα παρέχει online υπηρεσίες ενημέρωσης, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες τους (tailor-made services), πρωτίστως προς τους φορείς της 
Κεντρικής Κυβέρνησης και προαιρετικά, σε 80 ακόμη φορείς της δημόσιας 
σφαίρας, όπως η Βουλή, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, ανεξάρτητες Αρχές, 
Οργανισμοί κ.α..

Οφέλη του Έργου
-Αναβάθμιση της διαδικασίας ενημέρωσης όλων των Υπουργείων και 80 

ακόμη φορέων, λαμβάνοντας από τη ΓΓΕΕ online υπηρεσίες παρακολούθη-
σης δημοσιότητας και ενημέρωσης (αποδελτίωσης) προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες τους, παρέχοντας δυνατότητα για αναζητήσεις με συνδυασμό κριτη-
ρίων και παραγωγή σύνθετων αναφορών.

-Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και αναβάθμιση εξοπλισμού της ΓΓΕΕ.
-Εκπαίδευση στελεχών της ΓΓΕΕ, της Προεδρίας της Κυβέρνησης και 

λοιπών Υπουργείων σε νέες τεχνολογίες και συστήματα διαχείρισης περιε-
χομένου ΜΜΕ.

-Δημιουργία σύγχρονου Data Center.
-Δημιουργία Εθνικής βάσης δεδομένων περιεχομένου ΜΜΕ, από 12 

τηλεοπτικούς και 12 ραδιοφωνικούς σταθμούς, με ιστορικό αρχείο από 
1.1.2016 (media database) και δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και ε-
μπλουτισμού με αρχειακό υλικό που μπορεί να αποτελέσει πηγή πρωτογε-
νούς περιεχομένου αναφοράς.

(ΑΠΕ - ΜΠΕ)
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Στο φεστιβάλ 
«Ηράκλειο, Ημέρες 

Γαστρονομίας 2022» 
ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Στο Ηράκλειο Κρήτης παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 
Παναγιώτης Γκυρίνης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
συμμετέχοντας στο φεστιβάλ «Ηράκλειο, Ημέρες Γαστρονομίας 
2022», που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου, με 
τιμώμενη περιοχή τη Περιφερειακή  Ενότητα Ημαθίας με τους τρεις 
Δήμους, Βέροιας Αλεξάνδρειας και Νάουσας, γνωρίζοντας  την Κρη-
τική και Ημαθιώτικη διατροφή, τα τοπικά προϊόντα, την κουλτούρα, 
την παράδοση και τον πολιτισμό, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, 
σεφ και καλλιτέχνες στο ενετικό λιμάνι της πόλης όπου έλαβε χώρα 
το φεστιβάλ.

Σ αυτό το φεστιβάλ γαστρονομίας μέσω της δράσης «Ημαθία 
Quality», δόθηκε η δυνατότητα στους τρεις  Δήμους να προβάλουν 
τα Ημαθιώτικα προϊόντα αγροδιατροφής και τις μοναδικές συνταγές 
της κουζίνας της Ημαθίας, με το Δήμο Αλεξάνδρειας να προβάλει, τα 
προϊόντα της ΑΛΜΗ,  τις  σαλάτες ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ, το αλεύρι ΚΟΥΛΑ 
του μύλου ΚΑΡΑΝΙΚΑ, τις κομπόστες των βιομηχανιών, Π. ΜΟΣΧΑ 
και  VENUS CROWERS, τα τυροκομικά «Μπέλας-Ελληνική Γαλο-
κτοκομία Βερμίου».

Όπως γνωστοποιείται από τον Δήμο, ο Δήμαρχος Παναγιώτης 
Γκυρίνης, χαιρετίζοντας την  εκδήλωση  και  παρουσιάζοντας τις 
εταιρείες του Δήμου Αλεξάνδρειας είπε ότι, αποτελούν έναν από 
τους πιο σημαντικούς  παράγοντες για την οικονομία του Δήμου 
μας, σίγουρα στην περιοχή μας υπάρχουν και άλλες εταιρείες μικρές 
ή μεγάλες που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου μας και 
απασχολούν αρκετό ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάδειξη, προβολή και 
προώθηση των τοπικών διατροφικών προϊόντων πρέπει να είναι ο 
στόχος μας και με τη δημιουργία αγορών σε κάθε Δήμο όπου παρα-
γωγοί και βιοκαλλιεργητές θα διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας 
στον καταναλωτή.

Στο διάστημα που έλαβε χώρα το φεστιβάλ ο Δήμαρχος Πανα-
γιώτης Γκυρίνης, συνάντησε και συνομίλησε με τον Υφυπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, τον  Αντιπεριφερειάρ-
χη Ηρακλείου κ. Νικόλαο Συριγωνακη,  το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. 
Βασίλειο Λαμπρινό και τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακοί Προγραμματι-
σμού  κ. Γεώργιο Σισαμάκη τον οποίο συνεχάρη και ευχαρίστησε για 
την φιλοξενία και την διοργάνωση της  εκδήλωσης.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης έγινε ανταλλαγή αναμνη-
στικών δώρων.

Υπουργικό Συμβούλιο: 
Ποιες είναι οι 7 κυβερνητικές
δράσεις που αποφασίστηκαν



Στη Βιβλιοθήκη η ενημέρωση, για 
διαγωνισμό υποτροφίας ενός έτους 
στις Η.Π.Α. με το πρόγραμμα FLEX

 Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στις 11:30 π.μ., θα γίνει στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της  Δημόσιας Βιβλιοθήκης  Βέροιας, μια ενημερωτική 
εκδήλωση για το διαγωνισμό συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μαθητικής 
Ανταλλαγής Future Leaders Exchange (FLEX) , από τα Αμερικανικά 
Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση της Ελλάδας. Ο διαγωνισμός συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα είναι ανοιχτός και όσοι μαθητές και μαθήτριες 
από όλη την Ελλάδα ενδιαφέρονται, μπορούν να λάβουν μέρος ώστε να 
διεκδικήσουν πλήρη υποτροφία για να περάσουν στις Η.Π.Α. ένα ακα-
δημαϊκό έτος, να μείνουν σε οικογένεια υποδοχής και να φοιτήσουν σε 
αμερικανικό σχολείο εκεί.

 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Workshop Excel 4 business
 από το VeriaTechLab,

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
Στις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό να μετράμε το κάθε τι ώστε να 

έχουμε όσο το δυνατόν καθαρότερη εικόνα για την κατάσταση των οικο-
νομικών, της παραγωγικότητας, της απόδοσης αλλά και της εξέλιξης σε 
βάθος χρόνου. Ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει στην καταγραφή 
και αποτύπωση των στοιχείων είναι το Excel! Με χρήση προχωρημένων 
δεξιοτήτων μπορούμε να αποτυπώσουμε δεδομένα με γρήγορο και 
αποτελεσματικό τρόπο.  To Workshop Excel 4 business διοργανώνεται 
από το VeriaTechLab, θα γίνει στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης την Τε-
τάρτη 28/09/2022 | 18:30 – 19:30.  Ηλικίες : 17+

 Εισηγητής: Χατζηγεωργίου Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
Εφαρμοσμένη Πληροφορική M.Sc. www.getcert.gr
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Στα όσα οφείλει ο πολιτισμός της Βέροιας στον αγαπητό καθηγητή 
κ. Παύλο Πυρινό  (ο οποίος σημειωτέον άρχισε την συν-πολιτεία του 
στη Βέροια το 1946 ως προσφυγόπουλο που για να εξοικονομήσει 
το παράβολο της φοίτησής του στο Γυμνάσιο έπρεπε να δουλεύει ως 
λούστρος και κουλουράς) ήρθε πρόσφατα να προστεθεί ένα ακόμη 
πόνημα με θέμα: «Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 1975-
1980».

Ο άοκνος αυτός εργάτης στην υπηρεσία πνεύματος της πόλης και 
ιδιαίτερα της νεολαίας, τοπικός έφορος των Προσκόπων κατά το ανα-
φερόμενο διάστημα (1975 – 1980), παρουσιάζει από το προσωπικό 
του αρχείο με τη γνώριμη μεθοδικότητά του έναν μεγάλο αριθμό προ-
σώπων συνδεδεμένων με την προσκοπική ιστορία της πόλης μας, 
που η ανάγνωση και μόνο των ονομάτων τους πυροδοτεί αναρίθμη-

τες μνήμες και έντονα συναισθήματα στον κάθε παλαιό Πρόσκοπο 
αναγνώστη. 

Παράλληλα με το ατμοσφαιρικό ταξίδι στον χωροχρόνο παραθέτει 
έναν θησαυρό ιδεών από δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
αφήνοντας ανεξίτηλα συναισθηματικά σημάδια, αλλά και είναι εύκολα 
προσαρμόσιμες στο σήμερα. 

Το αφιερωμένο στον φίλο και συνεργάτη του στον Προσκοπισμό 
Σπύρο Τελλίδη έργο του εκτυπώθηκε με την ευγενική δωρεά του Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών «Λέξις» και των εκδόσεων «Super Course» 
του συμπολίτη μας καθηγητή και συγγραφέα κ. Γεράσιμου Καλλιγά.

Η έκδοση έγινε επ’ αφορμή του εορτασμού των 50 χρόνων από 
την ίδρυση της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας στο Προσκο-
πικό Κέντρο Καστανιάς (στις 3-4 Σεπτεμβρίου).

 Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν στα γραφεία της ΕΠΠΒ και στο βιβλι-
οπωλείο “Πυρινός” (γωνία Βενιζέλου & Κονίτσης).

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης και εκ 
βάθους καρδίας ευχαριστίες στον συγγραφέα κ. Παύλο Πυρινό, ο 
οποίος για μια φορά ακόμη κατάφερε να μας συγκινήσει και να μας 
συν-κινήσει!. 

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

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

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξο-

δο

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ 
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 

Προβολές στην αίθουσα 1 
Προβολές στην Αίθουσα 1 με κλιματι-

σμό : Σάββατο 24/9 – Κυριακή 25/9 στις 18.00
Σκηνοθεσία: Kyle Balda
Σενάριο: Brian Lynch & Matthew Fogel
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Steve 

Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van 
Damme, Dolph Lundgren, Lucy Lawless, Danny Trejo, Julie 
Andrews, Russell Brand, Alan Arkin, Michelle Yeoh

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ   
(Χρυσό Φοίνικα φεστιβάλ Καννών)
TRIANGLE OF SADNESS
 Προβολές στην αίθουσα 1: 
Κάθε μέρα στις 20.30

Ο βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα Σουηδός σε αντι-
καπιταλιστική (λογο)διάρροια. H νέα ταινία του Ρούμπεν 
Εστλουντ (ήδη βραβευμένου με τον Χρυσό Φοίνικα για το 
«Τετράγωνο»), γυρισμένη κατά το ήμισυ στην Ελλάδα, ως 
ελληνική συμπαραγωγή.

Σκηνοθεσία: Ruben Ostlund

Σενάριο: Ruben Ostlund
Ηθοποιοί: Thobias Thorwid, Charlbi Dean, Jiannis 

Moustos, Vicki Berlin, Dolly De Leon, Alicia Eriksson, Woody 
Harrelson, Amanda Walker, Harris Dickinson

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
TICKET TO PARADISE
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Κάθε μέρα στις 20.30
Σκηνοθεσία: Ol Parker
Σενάριο: Ol Parker
Ηθοποιοί: Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn 

Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier, Lucas Bravo, Senayt 
Mebrahtu

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/9/22 - 28/9/22

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση 
του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας 
καλεί σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση τα μέλη και τους φίλους του 
συλλόγου την Κυριακή 2/10/2022 και ώρα 11.00 στα γραφεία του 
συλλόγου Σοφοκλεόυς 7 - Προμηθέας.

Θέματα Γενικής εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης:
1)Εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής
2) Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2018-2022
3) Οικονομικός απολογισμός 
4) Αρχαιρεσίες
 Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν τα οικονομικά τακτο-

ποιημένα μέλη και φίλοι και όσοι τακτοποιηθούν εκείνη τη μέρα
Υποψηφιότητες και πληροφορίες: 6944450764
Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το 

Σύλλογό μας.
Εκ του ΔΣ

Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 1975-1980
Βιβλιοπαρουσίαση του Πάρη Παπακανάκη



Από την «Μέριμνα ατόμων με αυτισμό» γνωστοποιούνται τα εξής: 
«Το Σάββατο 24/9,υποδεχτήκαμε στο σπίτι της Μ.Αμ.Α τον Υφυπουργό 
Οικονομικών και Βουλευτή Ημαθίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Στη συνάντηση μας,ο κύριος Βεσυρόπουλος ενημερώθηκε από την 

Πρόεδρο Ελένη Γεωργιάδου -Στεφανάκη για τις υπηρεσίες της Μ.Α.μ.Α 
,τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα του φάσματος και οι 
οικογένειές τους,την ανάγκη οικονομικής στήριξης του συλλόγου μας 
ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα τις δράσεις του κ.α. Ακολούθησε μια 
εποικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση με ξενάγηση στο σπίτι της 
Μ.Α.μ.Α στη Μητροπόλεως 32,το οποίο φιλοδοξούμε να γίνει κέντρο 
υποστήριξης για τον Αυτισμό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ο κύριος Βεσυρόπουλος μας συνεχάρη για την προσπάθειά μας 
και το έργο που προσφέρουμε με μοναδικό γνώμονα τη στήριξή των 
παιδιών μας.Παράλληλα δήλωσε την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή 
του και φυσικά την προώθηση όλων των ζητημάτων που τέθηκαν ώστε 
να συνεχίσουμε κι εμείς σαν σύλλογος να προσφέρουμε τις υπηρεσίες 
μας .

Παρούσες στη συνάντηση ήταν τα μέλη του ΔΣ μας ,Λουκία Μητσα 
,Καλλιόπη Μέλλιου ,Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου και η εθελόντρια φίλη 
μας Έλσα Κακουλίδου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βεσυρόπουλο για την επίσκεψή του 
και την επικοδομητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε.

Με εκτίμηση για το ΔΣ
Η Πρόεδρος 

Ελένη Γεωργιάδου –Σταφανάκη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Στεργίου και της Ιουλιανής, το γένος 
Σιδηροπούλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Δάσκιο Ημαθίας 
και η ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
Βασιλείου και της Αλεξίας, το γένος Αρ-
σενά, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στα Ριζώματα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας.

Κενά στην Ειδική Αγωγή 
της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης
Της Ολυμπίας Αποστόλου*

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι πολλά από 
τα παιδιά που παλιότερα νομίζαμε ότι 
δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο, έ-
χουν απλά ανάγκη ειδικής πρόσθετης 
στήριξης.

Για το λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί 
το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε τη στή-
ριξη αυτή να τη βρίσκουν σε όλες τις 
βαθμίδες του δημοσίου σχολείου και 
χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν εξειδι-
κευτεί ώστε να μπορούν να την προ-
σφέρουν.

Μέσω της Παράλληλης Στήριξης 
και των Τμημάτων Ένταξης βελτιώνεται η καθημερινότητα και η προ-
οπτική χιλιάδων παιδιών.

 Όλα αυτά όμως μένουν κενό γράμμα όταν το Υπουργείο Παιδεί-
ας δεν εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση για την πρόσληψη του απα-
ραίτητου αριθμού εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με 
αποτέλεσμα οι ανάγκες εκατοντάδων παιδιών να μην καλύπτονται.

Το πρόβλημα εντοπίζεται ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Αν και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καλύπτεται το 90% 
των κενών σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση το ποσοστό φτάνει μόλις το 64%. Ποιος άραγε έχει α-
ποφασίσει ότι παιδιά που ολοκλήρωσαν το δημοτικό με τη βοήθεια 
της ειδικής αγωγής δε δικαιούνται να συνεχίσουν στο γυμνάσιο αλλά 
και το λύκειο με τους ίδιους όρους;

Η κατάσταση αυτή οδηγεί τους γονείς είτε στο να πληρώνουν οι 
ίδιοι για κάτι που δικαιούνται, είτε στο να βλέπουν τα παιδιά τους να 
χάνουν το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην παιδεία ανήμπο-
ροι να αντιδράσουν.

Η χρηματοδότηση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρέπει 
να γίνεται με μόνιμους πόρους και να καλύπτει όλα τα παιδιά που τη 
δικαιούνται βάση γνωμάτευσης. Φέτος, κατ´ ελάχιστο, το Υπουργείο 
οφείλει να καλύψει έστω στη Β´ Φάση τις ανάγκες όλων των παι-
διών.

*Οικονομολόγος, Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ
 - Κίνημα Αλλαγής

Διακοπή νερού σήμερα στο 
Μακροχώρι , λόγω συνδέσεων 

του νέου δικτύου ύδρευσης 
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 

(ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 
θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, 
στην αριστερή μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της  
Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω νέων συνδέσε-
ων και ακύρωση του παλαιού δικτύου ύδρευσης.  

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση 
των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουρ-
γηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. 
Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ 
είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγα-
φώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπά-
θειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνα-
τόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της 
για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ 
σήμερα στη Βέροια, με 

ομιλία του Γιάννη Σαρακιώτη

Πολιτική εκδήλωση διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ημαθίας σήμερα 
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την επίσκεψη στην Ημαθία, 
του  βουλευτή Φθιώτιδας Γιάννη Σαρακιώτη, αναπληρωτή Τομεάρχη 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την Έρευνα και την Τεχνο-
λογία και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. 

Ο κ.. Σαρακιώτης θα συναντηθεί και θα συζητήσει με πολίτες, 
στον πολυχώρο «Ελιά» στη Βέροια στις 7.30 μμ.

Το σπίτι της Μ.Αμ.Α 
στη Βέροια, επισκέφθηκε 

ο Απόστολος Βεσυρόπουλος



Το χρονικό διάστημα 4 με 9 Ιουλίου 2022, η 5η Αγέλη Λυκοπούλων και 
η 5η Ομάδα Προσκόπων Βέροιας πραγματοποίησαν τις Κατασκηνώσείς 
τους στο φιλόξενο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς. Η καλοκαιρινή μας α-
πόδραση ξεκίνησε από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, τηρώντας όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα έναντι του Κορονοϊού.

Την πρώτη μέρα, η οποία είναι και η πιο δύσκολη σε μια Κατασκήνω-
ση, με τις Εξάδες Λυκοπούλων να στήνουν μαζί με τους βαθμοφόρους 
τους σακιδιοθήκες και τις Ενωμοτίες Προσκόπων να φτιάχνουν πληθώρα 
κατασκευών ανέσεων υπαίθρου (σακιδιοθήκες, πετσετοθήκες, πύλες) 
με αγγλική σκαπανική. Το βράδυ όλοι μαζί απόλαυσαν την καθιερωμένη 
Πυρά έναρξης των Κατασκηνώσεων με σκετσάκια, τραγούδια και παντο-
μίμα!!! 

Η δεύτερη μέρα, ξεκίνησε με την επίσκεψη κλιμακίου της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Βεροίας στο Προσκοπικό Κέντρο, όπου πραγματοποιήθη-
κε ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας, όπως η πυρκαγιά 
και ο σεισμός. Έτσι μικροί και μεγάλοι λύσαμε τις απορίες μας και μάθαμε 
πως να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας αλλά και τη φύση!!!Η υπόλοιπη 
μέρα ήταν γεμάτη με παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση και πορείες στην 
γύρω περιοχή. Η Αγέλη μας πραγματοποίησε μια πορεία στο δάσος ενώ 
η ημέρα της Ομάδας έκλεισε με μια βραδινή πορεία, με σκοπό την πα-
ρατήρηση και την αναγνώριση των αστερισμών από το Πυροφυλάκιο της 
Καστανιάς.

Η τρίτη μέρα έφτασε!!! Water day για ολόκληρη την Κατασκήνωση, με 
την Ομάδα μας να παίζει μπουγέλο με την Αγέλη και έπειτα στην νερο-
τσουλήθρα όλοι μαζί!!! Γέλιο, χαρά και ομαδικότητα!!! Η τέταρτη ημέρα 
ξημέρωσε και η Ομάδα Προσκόπων, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία, 
ξεκίνησε την πορεία της προς τις ανεμογεννήτριες. Ακολουθήσαμε την πο-
ρεία μέσα από το χωριό, με πρώτη μας στάση την Ιερά Μονή της Παναγί-
ας Σουμελά και στην συνέχεια τις Ανεμογεννήτριες. Η Αγέλη μας συνέχισε 
το πρόγραμμά της ακολουθώντας τον μύθο της Κατασκήνωσης (Super 
Ήρωες) που στόχος της ήταν να ενισχύσει την Αυτοπεποίθηση και την 
Αποφασιστικότητα των παιδιών, να γίνει βίωμά τους η Αγάπη για το περι-
βάλλον, να κατανοήσουν την έννοια της Εργατικότητας και της Προσπά-
θειας για την επίτευξη των στόχων, καθώς και την σημασία της Υπακοής.

Τις δύο τελευταίες ημέρες η βροχή προσπάθησε να χαλάσει το κέφι 
μας, αλλά δεν τα κατάφερε! Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις εγκα-
ταστάσεις του Προσκοπικού Κέντρου, συνεχίσαμε το παιχνίδι αλλά και την 
ψυχαγωγία μας. Προβολή ταινιών, παιχνίδια σε εσωτερικό χώρο, τραγού-
δια με κιθάρα στο τζάκι και το κέφι μας αμείωτο!!! 

Διήμερη εκδρομή 5ης Κοινότητας Ανιχνευτών
 - Ξηρολίβαδο Ιούλιος 2022

 Το Σαββατοκύριακο 23-24 Ιουλίου, η 5η Κοινότητα Ανιχνευτών επισκέ-
φθηκε το πανέμορφο ορεινό χωριό, Ξηρολίβαδο Βέροιας. Η Κοινότητα έ-

στησε το καταυλισμό της στο δάσος του χωριού, στο φυσικό χώρο δράσης 
μιας Κοινότητας Ανιχνευτών, απολαμβάνοντας την υπέροχη φύση. Τα μέλη 
μας πραγματοποίησαν μια πορεία 10 χιλιομέτρων, μέσα σε ένα καταπρά-
σινο τοπίο με δέντρα Οξυάς και Πεύκης και μπόρεσαν - με την βοήθεια του 
καιρού - να παρατηρήσουν τα αστέρια. Η παρατήρηση των αστερισμών 
είναι μια ξεχωριστή εμπειρία όταν γίνεται στο δάσος το βράδυ, όπου η 
μοναδική πηγή φωτισμού είναι ο έναστρος ουρανός! Είχαμε επίσης την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το 16ο Αντάμωμα Χορευτικών Συγκρο-
τημάτων παραδοσιακών χορών, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου στην πλατεία του χωριού.

Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022”
Το φετινό καλοκαίρι ο κλάδος των Ανιχνευτών γιόρταζε τα 20 χρόνια 

από την πρώτη Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Υπαίθρου “Ελπίδα” και το 
Σύστημά μας δεν θα μπορούσε να λείπει. Έτσι 3 Ανιχνευτές και 3 Βαθμο-
φόροι μας συμμετείχαν στην συσκηνία της Οίτης, όπου είχαν την ευκαιρία 
να περπατήσουν, να εξερευνήσουν ,να ερευνήσουν, να προσφέρουν και 
να διασκεδάσουν για 10 ημέρες από τις 03 μέχρι τις 13/08/2022 στα πανέ-
μορφα τοπία της Ρούμελης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά 

για την ηθική και υλική τους συμπαράσταση, όλους όσους βοήθησαν, με 
οποιοδήποτε τρόπο, στην πραγματοποίηση των καλοκαιρινών του Δράσε-
ων: 

-Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βεροίας και ιδιαίτερα τον αντιπύραρχο 
κ.Φουρλίγκα Νικόλαο.

-Την Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Κεντρικής Μακεδονίας και ιδι-
αίτερα τον Περιφερειακό Έφορο κ.Καναρόπουλο Χρήστο 

-Τον Έφορο Ανιχνευτών Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ.Αρβανιτίδη Χέρμπερτ

-Το Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς και ιδιαίτερα τον αρχηγό του κ.Κα-
ρατζίδη Κοσμά.

-Τα ΚΤΕΛ Ν.Ημαθίας Α.Ε. και ιδιαίτερα τον κ.Μπούτση Γεώργιο. 
-Τον κ. Βουγιούκα Πέτρο
-Τον κ. Καλογήρου Νικόλαο – Πρόεδρο ΕΚΣ 5ου Βεροίας
-Τον κ. Κελεπούρη Μιχ. Μίλτο
-Τον κ. Κυβεντίδη Γιώργο
-Τον κ. Μίνδη Κωνσταντίνο
-Την κ. Μπλατσιώτη Κατίνα
-Την κ. Παντελίδου Όλγα 
-Τον κ. Παυλίδη Παύλο 
-Τον κ. Πολιτίκο Γ. Στυλιανό 
-Τον κ. Ρουμελιώτη Κώστα 
-Τον κ. Τόκα Αναστάσιο 
-Τον αρχηγό Πέϊο Χρήστο και το επιτελείο της κατασκήνω-

σης Λυκοπούλων: Λαμπριανίδου Ολίνα, Μαργαρίτη Σοφία και 
Πέϊου Γεωργία.

-Την αρχηγό Τσιφινδάρη Γεωργία και το επιτελείο της κα-
τασκήνωσης Προσκόπων: Βουγιούκα Χάρη, Γαλάνη Μαριάνα 
και Ιορδανίδη Γιώργο.

Αν θέλεις και εσύ να χαρείς και να ζήσεις αξέχαστες 
προσκοπικές στιγμές από κοντά, τότε δεν έχεις παρά να 
επισκεφτείς την Λέσχη μας, στην οδό Γοργοποτάμου 7 (κάθε 
Σάββατο 11:00-13:00 και 17:00-20:00). Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 2331062821 (ώρες λειτουργίας 
λέσχης) ή στο 6942434179 (ώρες καταστημάτων) ή μπο-
ρείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση 
www.5couts.gr (email info@5couts.gr) 

 Παντελίδης Ανέστης
 Αρχηγός 5ου Σ.Π. Βεροίας
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Πιλοτικό Πρόγραμμα 
διαχείρισης κενών 

συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
2019 θα πραγματοποιηθεί η 2η συλλογή κενών συσκευασι-
ών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραδώσουν τις κενές 
συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν 
στην κατοχή τους, στα σημεία και στις ώρες που αυτοί ε-
ξυπηρετούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής που 
ακολουθεί. 

ΤΡΙΤΗ 12/11/2019
α/α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 8:30 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, κεντρική πλατεία.
2 8:45 – 9:45 ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλατεία
3 10:15 – 11:45 Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, σε χώρο
του Αγροτικού Συνεταιρισμού
4 12:00 - 13:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία 
5 13:30 – 14:00 ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική πλατεία
6 14:15 – 15:00 ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κεντρική πλατεία
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/2019
α/α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 9:00 ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησίον γηπέδου.
2 9:30 – 10:30 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον κοιμητηρίων
3 11:00 – 12:30 Α.Σ. VENUS, παράπλευρος 
χώρος εκτός εγκαταστάσεων
4 13:00 – 14:00 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία
5 14:15 – 14:45 ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κεντρική πλατεία 
6 15:00 - 15:30 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρική πλατεία
7 16:00 - 17:00 Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώρο του αγροτικού 
συνεταιρισμού
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο 

Δήμο Βέροιας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας 
– Πολ. Προστασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350615.

Κατασκήνωση Αγέλης και Ομάδας 
5ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας

Εκλεισε για την χειμερινή 
περίοδο το Κολυμβητήριο 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Στις  23 Σεπτεμβρίου το απόγευμα,  το Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο Αλεξάνδρειας έκλεισε τις πόρτες του για τη φετινή 
καλοκαιρινή σεζόν. Για ακόμη μια χρονιά οι πολίτες καθώς 
και πλήθος επισκεπτών συμμετείχαν με ζήλο και αγάπη στα 
κολυμβητικά προγράμματα. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α

Εμμανουήλ Σταυρής, ευχαριστεί όλους για την ανταπό-
κριση με ευχές για  καλό χειμώνα!



Ενώ η πανδημία covid-19 συνε-
χίζει  να επηρεάζει την ψυχική μας 
υγεία, η δυνατότητα επανασύνδε-
σης μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ψυχικής Υγείας 2022 θα μας δώσει 
την ευκαιρία να αναζωπυρώσουμε 
τις προσπάθειές μας για την προ-
στασία και τη βελτίωση της ψυχικής 
υγείας.

Πολλές πτυχές της ψυχικής υ-
γείας έχουν αμφισβητηθεί. και ήδη 
πριν από την πανδημία το 2019, 
ένας στους οκτώ ανθρώπους πα-
γκοσμίως ζούσε με ψυχική διατα-
ραχή. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες, οι 
επενδύσεις και οι χρηματοδοτήσεις 
που διατίθενται για την ψυχική υγεία 
παραμένουν ελλιπείς και πέφτουν 
πολύ κάτω από αυτό που χρειάζε-
ται, ειδικά σε χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος.

Η πανδημία COVID-19 έχει δη-
μιουργήσει μια παγκόσμια κρίση για 
την ψυχική υγεία, τροφοδοτώντας βραχυπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα στρες και υπονομεύοντας την ψυχική υγεία εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν την αύξηση τόσο των αγχω-
δών όσο και των καταθλιπτικών διαταραχών σε περισσότερο από 
25% κατά το πρώτο έτος της πανδημίας. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας έχουν διαταραχθεί σοβαρά και το χάσμα θεραπείας 
για παθήσεις ψυχικής υγείας έχει διευρυνθεί.

Οι αυξανόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, οι παρα-
τεταμένες συγκρούσεις, η βία και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
για τη δημόσια υγεία επηρεάζουν ολόκληρους πληθυσμούς, απει-
λώντας την πρόοδο προς τη βελτίωση της ευημερίας. 

   Πρέπει να εμβαθύνουμε την αξία και τη δέσμευση που δίνουμε 
στην ψυχική υγεία ως άτομα, κοινότητες και κυβερνήσεις και να 
ταιριάξουμε αυτή την αξία με περισσότερη δέσμευση και επενδύσεις 
από όλους τους ενδιαφερόμενους, σε όλους τους τομείς. Πρέπει να 
ενισχύσουμε την περίθαλψη ψυχικής υγείας, έτσι ώστε το πλή-
ρες φάσμα των αναγκών ψυχικής υγείας να καλύπτεται μέσω 
ενός δικτύου προσβάσιμων, προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών 
και υποστήριξης που βασίζεται στην κοινότητα.

Το στίγμα και οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν ε-
μπόδιο για την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στη σωστή 
φροντίδα. Είναι σημαντικό ότι μπορούμε όλοι να παίξουμε τον 
ρόλο μας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το 
ποιες προληπτικές παρεμβάσεις ψυχικής υγείας λειτουργούν 
και η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι μια ευκαιρία να το 
κάνουμε συλλογικά. 

  Οραματιζόμαστε έναν κόσμο στον οποίο η ψυχική υγεία 
εκτιμάται, προωθείται και προστατεύεται. όπου όλοι έχουν ίσες 
ευκαιρίες να απολαμβάνουν ψυχική υγεία και να ασκούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους• και όπου όλοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στην φροντίδα ψυχικής υγείας που χρειάζονται. 

   Αυτή θα είναι μια ευκαιρία για άτομα με ψυχικές παθήσεις, 
υποστηρικτές, κυβερνήσεις, εργοδότες, εργαζόμενους και άλ-
λους ενδιαφερόμενους φορείς να ενωθούν και να μιλήσουν για 

το τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ψυχική Υγεία 
και Ευεξία γίνεται Παγκόσμια Προτεραιότητα για όλους.

  Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, ο Σ.Ο.Φ.
Ψ.Υ. Ημαθίας θα συμμετέχει ενεργά στην κεντρική Πανελλαδική 
εκδήλωση που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
και Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) το Σάββατο 
1 Οκτωβρίου στις Σέρρες.

  Θα συμμετέχουν Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 
Ημαθία, Αθήνα (3), Πάτρα, Ρέθυμνο, Σάμο, Γιάννενα, Αρτα, Αλε-
ξανδρούπολη κ.ά.) που θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους και τις 
υπηρεσίες τους.

  Την ημέρα εκείνη θα μεταβούν λήπτες και μέλη του ΣΟΦΨΥ 
στις Σέρρες για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις με λεωφορείο.
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Μέχρι την Παρασκευή 30
Δηλώσεις Σεπτεμβρίου για 

ζημίες από την ανεμοθύελλα 
στο Νησί Αλεξάνδρειας

Ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ: Παρακαλούνται οι παραγωγοί της 
ΔΤ/Κ Νησίου, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία στις καλλιέργειες τους 
από την ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 17ης Σεπτεμβρίου 2022, να προσέλ-
θουν στον τοπικό Ανταποκριτή ΕΛΓΑ Νησίου για υποβολή της σχετι-
κής δήλωσης.

Η αναγγελία ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 
2022.

Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
Σαμαράς Γεώργιος

Ο Δήμος Βέροιας στην 
Έκθεση Τεχνολογίας 

& Καινοτομίας BEYOND 

Με κεντρικό μήνυμα της “BEYOND 2022” τη φράση “Get Future Ready” 
ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Έκθεση 
Τεχνολογίας & Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμ-
βρίου έως την 1η Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO στη 
Θεσσαλονίκη.

Στο περίπτερο 15 (stand D09) ο Δήμος Βέροιας θα προβάλλει τις πλατ-
φόρμες και εφαρμογές που έχει υλοποιήσει σχετικά με τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικής εξυπηρέτησης δημοτών και επιχειρήσεων, ενώ στελέχη του θα 
έχουν σειρά επαφών με σκοπό την ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων 
της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων για τις σύγχρονες έξυπνες πόλεις.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί νέες κατηγορίες, όπως το Metaverse, 
NFTs, Big Data, και ειδικές συζητήσεις που θα εξετάζουν πώς η τεχνολογία 
επηρεάζει τη διαμόρφωση διάφορων πτυχών της κοινωνίας του μέλλοντος. 
Για παράδειγμα, θα υπάρχουν θεματικές αφιερωμένες στο νέο εργασιακό 
χάρτη της ψηφιακής εποχής, την κατάρτιση (reskilling) και την αναβάθμιση 
των γνώσεων (upskilling), το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα, όπως επί-
σης και μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα για τη σύνδεση μεταξύ τεχνολογίας 
και υγείας. Ταυτόχρονα, η διοργάνωση περιλαμβάνει δυναμικές ενότητες για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τις ευκαιρίες από το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Δήμος Βέροιας προσκαλεί στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και πολίτες να επισκεφθούν το 
περίπτερο 15 (stand D09), έτσι ώστε να γνωρίσουν από κοντά τη σειρά των 
ενεργειών που έχουν κατατάξει τον Δήμο Βέροιας ανάμεσα στους 20 πρώ-
τους δήμους της χώρας που έχουν περάσει το κατώφλι της νέας ψηφιακής 
εποχής.

Στις κεντρικές εκδηλώσεις στις Σέρρες 
ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας για την Παγκόσμια 

Ημέρα ψυχικής υγείας 2022

Επεισοδιακή σύλληψη 
στη Βέροια, για παράνομη 

μεταφορά αλλοδαπών
Συνελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 τις πρώτες πρωινές ώρες στη 

Βέροια, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλη-
ματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, ημεδαπός άνδρας, καθώς 
διαπιστώθηκε να έχει επιβιβάσει σε όχημα 5 αλλοδαπούς άνδρες, με σκοπό 
τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς συνοριακή περιοχή, έναντι χρηματικής 
αμοιβής. Ο προαναφερόμενος οδηγός, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγ-
χο πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο το όχημα που οδη-
γούσε ακινητοποιήθηκε, μετά από σύγκρουσή του με σταθμευμένη δίκυκλη 
μοτοσικλέτα. Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και μικροποσότητα 
ηρωίνης, 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ που βρέ-
θηκαν στην κατοχή του. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετα-
νάστευσης Ημαθίας. 
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Εντυπωσίασε η Ημαθία 
ΗΤΑΝ ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΗΜΕΡΕΣ 

Η Ημαθία ήταν φέ-
τος η τιμώμενη περι-
οχή στο 4ο Φεστιβάλ 
«Ημέρες Γαστρονομί-
ας 2022» που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Η-
ράκλειο Κρήτης, από 
23 έως 27 Σεπτεμβρί-
ου 2022 και που δι-
οργανώνεται από τον 
Δήμο Ηρακλείου και 
την Περιφέρεια Κρή-
της.

Η συμμετοχή της 
Ημαθίας στην Κρήτη, 
έγινε με πρωτοβουλία 
της Περιφερειακής Ε-
νότητας Ημαθίας, των 
Δήμων Βέροιας, Αλε-
ξάνδρειας, Ηρωϊκής 
πόλης της Νάουσας 
και του Επιμελητηρί-
ου Ημαθίας, μέσα από 
την δράση «Ημαθία 
Quality», μια στοχευμένη 
εξωστρεφής προσπάθει-
ας, που στοχεύει στην α-
νάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Η-
μαθίας (τουρισμός, πο-
λιτισμός, γαστρονομία, 
προϊόντα κλπ) και στην 
προβολή της τοπικής 
παραγωγής και των αν-
θρώπων της.

Επικεφαλής της αντι-
προσωπείας ήταν ο Αντι-
περιφερειάρχης Κώστας 
Καλαϊτζίδης συνοδευόμε-
νος από υπηρεσιακό κλι-
μάκιο της Περιφερειακής 
Ενότητας και πλαισιωμέ-
νος από τους Δημάρχους 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτη 
Γκυρίνη, Νάουσας Νικό-
λα Καρανικόλα και τον 
Αντιδήμαρχο Τουρισμού 
του Δήμου Βέροιας, Λά-
ζαρο Ασλανίδη.

Συμμετείχαν επίσης, 
ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Ημαθίας 
Δημήτρης Μάντσιος, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ζαχαροπλαστών και Κα-
ταστηματαρχών Ζαχαρο-
πλαστών Βέροιας Τάσος 
Παγούρας, η εκπρόσω-
πος του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας Όλγα Σαββίδου, 
οι Αντιδήμαρχοι Νάου-
σας Παύλος Αδαμίδης 
και Δώρα Μπαλτατζιδου, 
επαγγελματίες της Ημα-
θίας από τον χώρο της εστίασης και του τουρισμού, παραγωγοί τοπι-
κών προϊόντων, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων κ.α.

 Τριήμερο προβολής τοπικών προϊόντων και τουρισμού
Στη διάρκεια του τριημέρου του Ημαθία Quality, λειτουργούσε 

εκθεσιακός χώρος τουριστικής προβολής και τοπικών προϊόντων, 
πραγματοποιήθηκαν θεματικές εκδηλώσεις τοπικής γαστρονομίας,  πα-
ρουσιάστηκε το Ημαθιώτικο Brunch, το Ρεβανί Βέροιας και το Μοσχάρι 
Ημαθίας καθώς και παραδοσιακές συνταγές από τοπικούς chefs και 
pastry chefs.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα εκλεκτά κρασιά της Νάουσας,  φρούτα, 
λαχανικά και κομπόστες Ημαθίας, πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές 
συναντήσεις Β2Β μεταξύ εκπροσώπων της Ημαθίας και της Κρήτης, 
διανεμήθηκε πλούσιο έντυπο ενημερωτικό υλικό τουριστικού περιεχο-
μένου  (Ιστορία, παράδοση, αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία, 
φυσικές ομορφιές, χιονοδρομικά κέντρα κλπ) και προσφέρθηκαν ανα-
μνηστικά και δώρα , Παράλληλα από τα  τοπικά Μέσα Ενημέρωσης 
της Κρήτης, έγιναν σημαντικές αναφορές στον προορισμό Ημαθία. Στα 
ίδιο πλαίσιο, πιο αναλυτικά και πιο στοχευμένα σε  ότι αφορά τις πόλεις 
τους, οι Δήμοι Βέροιας και Νάουσας διοργάνωσαν παρουσιάσεις τουρι-
στικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα με της προγραμματισμένες δράσεις του Ημαθία Quality, 
παρουσιάστηκαν και δρώμενά της πολιτιστικής μας παράδοσης, καθώς 

στην αποστολή συμμετείχε και ομάδα χορευτών 
που ζωντάνεψαν τα μοναδικά δρώμενα της περιοχής μας «Γενίτσαροι 
και Μπούλες (Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες από τη Νάουσα) και αυτό 
των  «Μομώγερων» (Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας και Σύλλογος 
«Αριστοτέλης» της Νέας Νικομήδειας), τόσο στον χώρο των εκδηλώσε-
ων όσο και στους δρόμους του Ηρακλείου, κερδίζοντας τα χειροκροτή-
ματα και τις εντυπώσεις του κοινού της πόλης.

Συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Ηράκλειο Κρήτης, την Παρασκευή 

πρώτη παραμονής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας είχε εθιμοτυπικές 
συναντήσεις στα γραφεία τους, με τον δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη 
Λαμπρινό, τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαο Συ-
ρηγονάκη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, με 
τους οποίους είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και να τεθούν οι 
βάσεις μιας στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στις δυο Περιφέρειες σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το βράδυ του Σαββάτου, την επίσημη τελετή έναρξης των εκδηλώ-
σεων των «Ημερών γαστρονομίας 2022» και του Ημαθία Quality, τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης και η κ. Αθηνά Αηδο-
νά, αναπληρώτρια του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λου Τζιτζικώστα, οι οποίοι επισκέφτηκαν τα περίπτερα της Ημαθίας και 
γεύτηκαν μοναδικές παραδοσιακές λιχουδιές.

Στον χαιρετισμό του, στην εκδήλωση έναρξης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την α-
πόφαση να φιλοξενήσουν την Ημαθία ως «τιμώμενη περιοχή» Ημαθίας 
και μετέφερε τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολου Τζιτζικώστα «ενός άξιου Μακεδόνα οραματιστή που στη 
συμπεριφορά ταιριάζει απόλυτα με το τσαγανό και την ντομπροσύνη 
της Κρητικής Λεβεντιάς» όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην ομιλία του ο Κώστας Καλαϊτζίδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Α-
κρίτες του Νότου της Ελλάδας εσείς, ακρίτες του Βορρά της πατρίδας 
μας εμείς συναντιόμαστε στο φιλόξενο νησί σας και είμαστε εδώ, μαζί 
σας, ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και ως τιμώμενη περιοχή στις 
φετινές «Μέρες Κρητικής Γαστρονομίας». Συμμετέχουμε σε τέτοιες 
εξωστρεφείς εκδηλώσεις φιλοδοξώντας να γίνουμε καλοί πρεσβευτές 
του τόπου μας. Να σας παρουσιάσουμε την Ημαθία, μια περιοχή γνω-
στή από την εποχή του Ομήρου, να σας φέρουμε κοντά με τα ιδιαίτερα 
στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής μας, των σημαντικών 
αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων μας, των σύγχρονων υπο-
δομών μας, να σας κεράσουμε κι από τις δικές μας νοστιμιές και να 
τσουγκρίσουμε μαζί τα ποτήρια, με τα δικά μας και τα δικά σας, πάντα 
στην υγεία όλων μας».

Το γκαλά της Κυριακής
Το βράδυ της Κυριακής στο Μέγαρο Ντορέ, έγινε η επίσημη μεγάλη 

γαστρονομική παρουσίαση των γευστικών θησαυρών της Ημαθιώτικης 
γής στις Αρχές της Αυτοδιοίκησης, των φορέων του επιχειρείν,  του 
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στο Ηράκλειο της Κρήτης
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2022»

Τουρισμού του Εμπο-
ρίου και των ΜΜΕ της 
Κρήτης.

Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία 
τους ο υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Βουλευτής 
Ηρακλείου κ. Λευτέρης 
Αυγενάκης, η Αθηνά Α-
ηδονά, αναπληρώτρια 
του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολου Τζιτζικώστα, 
ο Δήμαρχος Ηρακλείου 
κ. Βασίλης Λαμπρινός,  
ο Αντιπεριφερειάρχης 
της Π.Ε. Ηρακλείου κ. 
Νικόλαος Συρηγονάκης, 
αντιδήμαρχοι Ηρακλεί-
ου, περιφερειακοί και 
δημοτικοί σύμβουλοι, 
εκπρόσωποι παραγωγι-
κών φορέων, τουριστι-
κού πράκτορες, δημοσι-
ογράφοι και μπλόγκερς.

Το δύσκολο έργο της 
προετοιμασίας των εδεσμάτων από τοπικά προϊόντα που αποτέλεσαν 
και την γαστρονομική ταυτότητα της Ημαθίας, ανέλαβαν και διεκπεραί-
ωσαν με τον πιο θεαματικό τρόπο οι Ημαθιώτες σεφ Πελαγία Μαργα-
ρίτου του Εστιατορίου «Εκείμερος» στο Νέο Πρόδρομο με βοηθό τον 
μάγειρα Σταύρο Περπερίδη και υπεύθυνο σερβιρίσματος τον Σάββα 
Περπερίδη, ο σεφ Τάσος Ιακωβίδης του Εστιατορίου «Απ’ Αλλού» στη 
Βέροια, ο Βασίλης Λαφάρας του Εστιατορίου «Τέσσερις Εποχές» στη 
Νάουσα και η Χρηστίνα Μάλλιου με την οργανωτική πινελιά του Γιώρ-
γου Παλησίδη. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους, άριστο, εισέπρα-
ξαν τα συγχαρητήρια όλων των παραβρισκομένων.

Καλαϊτζιδης: «Είμαστε η Ημαθία…»
 Ο Κώστας Καλαϊτζίδης, στην ομιλία του στο επίσημο γκαλά, κάνο-

ντας ειδικές αναφορές στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ημαθίας , 
τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε η Ημαθία της Βέροιας, της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας, 
των δεκάδων μνημείων της αρχαίας εποχής, της Βεργίνας του Μανώλη 
Ανδρόνικου, των Αιγών που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της αρχαίας 
Μακεδονίας και της Σχολής του Αριστοτέλους όπου ο παγκόσμιος φιλό-
σοφος δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο.

Είμαστε η Ημαθία των λαμπρών Βυζαντινών Εκκλησιών, των ιστο-
ρικών Μοναστηριών, του Βήματος του Αποστόλου Παύλου όπου δίδαξε 
ο Απόστολος των Εθών, της θαυματουργού Παναγίας Σουμελά και του 
Αη Γιώργη Περιστερεώτα, με τις άσβεστες μνήμες από τις αλησμόνητες 
Πατρίδες του Πόντου.

Είμαστε η Ημαθία του πολιτισμού, της παράδοσης με τις πασίγνω-
στες Μπούλες της Νάουσας, με το θρυλικό «Κατσούλι» των γυναικών 
του Ρουμλουκιού. Με τις περίφημες παραδοσιακές συνοικίες της Βέροι-
ας και τη μοναδική αρχαία εβραϊκή συναγωγή της, με τα ιστορικά βιομη-
χανικά μνημεία της Νάουσας και πολλά ακόμη.

Είμαστε η ερατεινή Ημαθία του Όμηρου και των θρύλων, με το όρος 
Πιέρια των Πιερίδων Μουσών, με το όρος Βέρμιο των μυθικών κήπων 
του βασιλιά Μίδα και με τον θεϊκό ποταμό Αλιάκμονα της αρχαιότητας.

Είμαστε κι εμείς ένας τόπος της πατριωτικής θυσίας, υπερήφανοι 
για το Ολοκαύτωμα της ηρωικής Νάουσας, στον τόπο μας γράφτηκε το 
έπος των Μυστικών του Βάλτου και του Μακεδονικού Αγώνα, από τον 
τόπο μας πέρασε η προέλαση του Ελληνικού Στρατού το 1912 για να 
προλάβει την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μας.

Είμαστε όμως και η σύγχρονη Ημαθία, τόπος φιλόξενος και γευστι-

κός. Που σας περιμένουμε όλους με ανοικτή 
πρόσκληση, για να σας υποδεχθούμε παντού 
στις πανέτοιμες ξενοδοχειακές υποδομές μας, 
στα σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα μας, στα 
παραδεισένια πάρκα της Νάουσας, στη θάλασ-
σα των ανθισμένων ροδακινιών της Βέροιας».

Με θετικά συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή της 

Ημαθίας στις «Ημέρες Γαστρονομίας 2022» 
κρίνονται ως απολύτως θετικά και γόνιμα, ενώ 
είναι χαρακτηριστική και η σχετική δήλωση που  
ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ηρα-
κλείου, κ. Γιώργος Σισαμάκης σημειώνοντας: 
«Καλέσαμε την Π.Ε. Ημαθίας, στη λογική της 
αυθεντικότητας και τοπικότητας. Είναι μια περι-
οχή που έχει επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, 
με αρκετά προϊόντα ΠΟΠ, όπως τα κεράσια, τα 
ροδάκινα, τα κρασιά, το μοσχαρίσιο κρέας κ.τ.λ. 
ενώ παράλληλα διαθέτει πολιτιστικά, αρχαιολο-
γικά, ιστορικά, θρησκευτικά στοιχεία».

Δυναμικό παρών, 
Ημαθιώτικων επιχειρήσεων

Η επιτυχία αυτής της δράσης, οφείλεται κυ-
ρίως στη μέγιστη συμβολή και συμμετοχή των 
επιχειρήσεων που, με τα προϊόντα και τις πρώ-
τες ύλες που παρείχαν, συνέβαλαν καθοριστικά 
στην  δημιουργία και παρουσίαση μοναδικών 
εδεσμάτων σε όλες τις γαστρονομικές επιδείξεις 
του τριημέρου. Αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ 
και να τις αναφέρουμε: Οι Συνεταιρισμοί  ΑΣΕ-
ΠΟΠ Νάουσας, ΑΛΜΜΕ, VENUS, η  Φάρμα 
Βεζύρογλου, τα Αλλαντικά Μπαντής, το Κτήμα 
Διαμάντη, τη Φάρμα Κουτσιώφτη – άρωμα, τη 
Φάρμα Μπουντζόλας, την Aspis, την Ενωση Οι-
νοποιών Νάουσας, τον Συνεταιρισμό Vaeni, τις 
εταιρείες  Κήποι του Μίδα, Κανδύλας, Μελένιο 
λουκούμια, Tony και το Ζαχαροπλαστείο Lido
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Τετάρτη 28-09-2022

14:30-21:00 ΖΑ-
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-
24123

14:30-21:00 ΚΟΥ-
ΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙ-
ΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΓΩΝΙΑ 23310-28491

19:00-21:00ΖΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ 

ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 

ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163

Φαρμακεία

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

26-09-2022 μέχρι 

02-10-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Στην εκπομπή 
“Primo Secondo” 
του “Cityof 

Primo106.1” μίλησε ο 
Κωστής Δεμηρτζόγλου, 
28χρονος νεοαποκτη-
θείς εξτρέμ της Βέροιας, 
που ήρθε μετά από τρι-
ετή θητεία στον Πιερικό 
(συμπαίκτης με Μπου-
όλι).

Ο έμπειρος Κατερινιώτης με-
σοεπιθετικός, που ακόμα έπαιξε 
σε Βόλο, Αιγινιακό, Κ20 ΠΑΟΚ, 
Νίκη Βόλου, Πύδνα Κίτρους, Α-
χιλλέα Νεοκαισάρειας και Διαγό-
ρα Σεβαστής, αναφέρθηκε στη 
“Βασίλισσα” του Βορρά που επι-
χειρεί νέο ξεκίνημα, στις ομαδι-
κές και ατομικές φιλοδοξίες, την 
επίσημη έναρξη αύριο, εντός με 
τα Χανιά για το Κύπελλο και τη 
γενική αβεβαιότητα που επικρα-
τεί στη Σούπερ Λιγκ 2.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του:
Για τις πρώτες εντυπώσεις 

του στην ομάδα της Ημαθίας, 
αναφορικά με προετοιμασία, 
φιλικά και ρόστερ:

“Οι εντυπώσεις είναι θετικές, 
η ομάδα είναι πολύ καλή, έχει 
πολλή ποιότητα. Βέβαια, έχουμε 
κάποια πράγματα που είναι λε-
πτομέρειες, προπονητικά, που 
παίζουν σημαντικό ρόλο. Έχου-
με μια διοίκηση που είναι δίπλα 
μας συνέχεια, ένα προπονητή 
πολύ καλό”.

Για το οτι η Βέροια είναι η 
περσινή πρωταθλήτρια στο 
Βορρά και αν αυτό είναι έξτρα 
δέλεαρ για τον ίδιο, όταν δέ-
χτηκε την κρούση από τη νέα 
του ομάδα: 

“Φυσικά, όταν είχα την πρό-
ταση δε το σκέφτηκα καν. Ξέ-
ρω σε ποια ομάδα ήρθα, σε μια 
μεγάλη ομάδα. Είναι κίνητρο 
παραπάνω και για μένα και για 
τους συμπαίκτες μου, οτι η ομά-
δα ήταν πέρυσι πρωταθλήτρια 
και πρέπει να φανούμε και εμείς 
αντάξιοι φέτος”.

Για τον πρώτο και ρεαλι-
στικό στόχο, για μια ανανεω-
μένη ομάδα όπως οι Βεροι-
ώτες:

 “Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, 
κάθε Κυριακή θεωρούμε οτι εί-
ναι τελικός. Θα κοιτάμε να κερ-
δίζουμε τα ματς. Από εκεί και 
πέρα, δεν είναι κάτι διαφορε-
τικό. Βλέπουμε κάθε ματς σαν 
ένα τελικό και φυσικά θέλουμε 
να πρωταγωνιστούμε μέσα στο 
γήπεδο, με το ποδόσφαιρο που 
παίζουμε, τους παίκτες που έ-
χουμε, είναι ξεκάθαρο. Έχουμε 
το ρόστερ, την ποιότητα, παί-
ζουμε όμορφο ποδόσφαιρο μέ-
χρι τώρα. Πιστεύω θα είναι πο-
λύ καλά τα πράγματα στο πρω-
τάθλημα, θα είμαστε μια πολύ 
ανταγωνιστική ομάδα”.

Για το ατού και το όπλο της 
“Βασίλισσας” του Βορρά, για 
μια καλή πορεία σε μια πα-
ραδοσιακά πολύ δύσκολη και 
απρόβλεπτη κατηγορία: 

“Το όπλο είναι οτι παίζουμε 
επιθετικό ποδόσφαιρο, ωραίο, 
χτίζουμε από πίσω, αυτό μας 
έχει περάσει ο προπονητής. Και 
θεωρώ οτι αυτό είναι το όπλο, 
ότι έχουμε μια ομάδα με ποιό-
τητα, ξέρουμε ποδόσφαιρο και 
πώς να κινηθούμε μέσα στο γή-
πεδο. Με πολλούς έμπειρους 
ποδοσφαιριστές και αυτό θα 
βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέ-
ρουμε αποτελέσματα”.

Για τις προσωπικές φιλο-
δοξίες του, ερχόμενος στη Βέ-
ροια: 

“Ήρθα στα 28 μου και ακό-
μα έχω να κερδίσω και από τον 
προπονητή και από την ομάδα. 
Μου αρέσει που ήρθα σε μια 
ομάδα που θέλει να έχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στο γήπεδο 
και να παίζει επιθετικό ποδό-
σφαιρο. Μου αρέσει που έχω 
πολύ καλούς συμπαίκτες, είναι 
αυτό για μένα όλο αυτό μια νέα 
εμπειρία, που μετά χαράς θέλω 
να αποκτήσω. Λίγο πολύ με τα 
παιδιά έχουμε παίξει είτε αντί-
παλοι είτε συμπαίκτες, γνωρι-
ζόμαστε αρκετά χρόνια σε αυτό 
το χώρο. Είναι θετικό οτι δέσαμε 
γρήγορα και στα αποδυτήρια εί-
μαστε μια πολύ δεμένη ομάδα 
μέχρι τώρα. Βέβαια, είναι νω-
ρίς, αλλά σε ένα μήνα δείχνου-
με αυτό το θετικό, βοηθούν και 
τα φιλικά, όλα παίζουν ρόλο. Τα 
αποδυτήρια κερδίζουν πρωτα-
θλήματα, είναι σημαντικό”.

Για το μήνυμα που στέλνει 
στον κόσμο της ιστορικής ο-
μάδας:

 “Να είναι δίπλα μας, να είναι 
σίγουροι οτι θα δώσουμε όλοι 
το 100%, να πρωταγωνιστήσει 
η Βέροια. Κάθε Κυριακή θα κοι-
τάμε να κερδίζουμε. Εννοείται 
οτι τους θέλουμε στο γήπεδο, 
να μας στηρίζουν, να μας βοη-
θάνε, θα είναι πολύ σημαντικό 
για εμάς”.

Για το αν τον προβληματί-
ζει ως επαγγελματία, η γενική 
στασιμότητα στην κατηγορία, 
οικονομικά και σε ζητήματα 
προγραμματισμού, αλλά και η 
καθυστέρηση στη λήψη απο-
φάσεων:

 “Εννοείται οτι με προβλη-
ματίζει, δε το θεωρώ σωστό, σε 
κανέναν δεν αρέσει. Δε ξέρεις 
πώς να το διαχειριστείς. Κάνεις 
πολλούς μήνες προετοιμασία. 
Θεωρώ οτι έχουμε πολύ καλό 
προπονητικό τιμ, ξέρει να το δι-
αχειριστεί, θα κάνουμε λίγο υ-
πομονή. Το καλό είναι οτι την 
Τετάρτη ξεκινάμε με τα επίσημα 
παιχνίδια, Κύπελλο με τα Χανιά, 
οπότε θα μπούμε λίγο σε αυτό 
τον αγωνιστικό ρυθμό, των επί-
σημων, είναι πολύ διαφορετικό 
από το να παίζεις φιλικά. Εύχο-
μαι να τελειώσουν όλα αυτά και 
να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 
γιατί και εμείς αυτό περιμένου-
με”.

Για το ματς Κυπέλλου με τα 
Χανιά εντός την Τετάρτη: 

“Εφόσον είναι νοκ αουτ, το 
φαβορί θα αποδειχτεί μέσα στο 
γήπεδο, στα 90 ή και παραπά-
νω λεπτά αν χρειαστούν. Εμείς 
είμαστε προετοιμασμένοι σίγου-
ρα, για να κερδίσουμε και να 
περάσουμε στην επόμενη φά-
ση, από εκεί και πέρα όλα θα 
κριθούν στο γήπεδο. Είμαστε 
προετοιμασμένοι 100%, αναλύ-
ουμε τον αντίπαλο και θέλουμε 
πολύ να περάσουμε στην επό-
μενη φάση”.

Για το αν ξεχωρίζει ομάδες 
στη νέα Σούπερ Λιγκ 2, βάσει 
κινήσεων στις μεταγραφές και 
ονομάτων:

“Σίγουρα είναι νωρίς να μιλή-
σουμε για αυτό. Δε μπορείς να 
κρίνεις στην προετοιμασία, από 
τα φιλικά. Το πρωτάθλημα είναι 
ο καθρέφτης, για το ποιος θα 
είναι φαβορί ή όχι, αυτά αλλά-
ζουν. Θεωρώ οτι δεν έχω ακόμα 
να πω το ποιος θα είναι το φα-
βορί και θα ξεχωρίσει σίγουρα”.

Κωστής Δεμηρτζόγλου: «Κίνητρο 
παραπάνω για τη φετινή ΒΕΡΟΙΑ, 
το πρωτάθλημα που πήρε πέρυσι»

Ευχές του συλλόγου 
παλαίμαχων

ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια

Μe ανακοίνωση του το Δ.Σ του συλλόγου Παλαίμαχων Βέροιας 
στέλνει τις ευχές του στην βασίλισσα του βορρά για μία πετυχημένη 
χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Εν όψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου που ξεκινάει με 

τον αγώνα κυπέλλου με τον Κισσαμικό, ευχόμαστε επιτυχίες και 
επίτευξη των στόχων της βασίλισσας του Βορρά.

Ο σύλλογος παλαίμαχων βρίσκεται πάντα κοντά στην ομάδα εκ-
φράζοντας την εμπιστοσύνη στην σημερινή Διοίκηση.

ΓιατοΔ.ΣοπρόεδροςΤάκηςΠαπατζίκος
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Με δύσκολο αντίπαλο 
ξεκινάει η ΠΑΕ Βέροια 
τα επίσημα παιχνίδια 

για την νέα αγωνιστική περί-
οδο 2022-23 αφού θα αντι-
μετωπίσει στα πλαίσια της 
3ης φάσης του κυπέλλου την 
ομάδα των Χανίων που είχε 
πέρσι μία εξαιρετική πορεία 
στο πρωτάθλημα της SL2 στο 
νότιο όμιλο.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16.00 ε-
πειδή είναι παιχνίδι νοκ άουτ και ίσως υ-
πάρξει παράταση και πέναλτι. 

Φυσικά ο στόχος της ομάδας είναι η 
νίκη ώστε να συνεχίσει στον θεσμό του 
κυπέλλου, αφού αν ξεπεράσει το εμπόδιο 
των Χανίων θα παίξει εκτός έδρας στον 
Θεσπρωτό. 

Ο προπονητής της Βέροιας Κώστας 
Ανυφαντάκης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 
προβλήματα και όπως δήλωσε μετά το 
φιλικό στα Γιάννενα η ομάδα είναι έτοιμη 
ή σχεδόν έτοιμη για τον αγώνα κυπέλλου.

Προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρ-
χουν  και ο κ. Ανυφαντάκης πήρε στην α-
ποστολή τους ποιο ετοιμοπόλεμους όπως 
αυτός  σκέφτεται και είναι υπεύθυνος να 
αποφασίσει

Στην αποστολή μετέχουν οι εξής 20 
παίκτες. Παπαδόπουλος, Βενετικίδης, Πα-
παχρήστος, Μαραγκός, Περδίκης, Στίκας, 
Μουχάλης, Ντουμάνης, Μπουκουβάλας, 

Μπούζας, Κατσούκης, Μπλέτσας, Ισαακί-
δης, Μασούρας, Φασίδης, Ορφανίδης, Ιω-
άννου, Δεμηρτζόγλου, Μπελεβώνης, Bouoli.

Μεγάληστήριξηαπότουςφιλάθλους
Στον πρώτο αυτό επίσημο αγώνα οι 

παίκτες θα έχουν την μεγάλη στήριξη των 
οργανωμένων φιλάθλων  οι οποίοι  θα 
ξεκινήσουν  από την πλατεία του Αγ. Αντω-
νίου  στις 3 μ.μ με κατεύθυνση το ανακαινι-
σμένο Δημοτικό Στάδιο.

ΗαποστολήτωνΧανίωνγιατοπαι-
χνίδιΚυπέλλουστηΒέροια

Με 20 ποδοσφαιριστές, χωρίς ανάμεσα 
τους να περιλαμβάνεται ο Κάσα Καμάρα, 
που αποτελεί και το τελευταίο μεταγραφικό 
τους απόκτημα τα Χανιά  θα αγωνιστούν 
εναντίον της Βέροιας 

Η πρώτη αποστολή της σεζόν είναι γε-
γονός, καθώς ανακοινώθηκαν οι ποδο-
σφαιριστές στους οποίους υπολογίζει ο 
Σπύρος Μπαξεβάνος για το παιχνίδι που 
είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την 
Τετάρτη (28/9, 16:00) στο πλαίσιο της τρί-
της φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας απέ-
ναντι στην ομάδα του Κώστα Ανυφαντάκη.

Αναλυτικότερα οι ποδοσφαιριστές που 
περιλήφθηκαν στην αποστολή είναι οι ε-
ξής: Κατσιμήτρος, Πενταράκης, Γκάντσιερ, 
Αγιώτης, Ζιούλης, Ιμεραλιλάι, Μπάτζιος, 
Νικόλης, Χιντζίδης, Γκουέντες, Ναζίμ, Ε-
λευθεριάδης, Λεμονής, Μυφτάρι, Μαρτσά-
κης, Ζούνης, Κόλα, Μάναλης, Ξεπαπαδά-
κης και Σκέντζος.

Με επισημότητα εγινε ο 
ετήσιος αγιασμός στο δημο-
τικό στάδιο εν όψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου   τον 
οποίο τέλεσαν, ο Αρχ. Παύ-
λος Σταματάς και ο Ιερέας 
Διονύσιος Συρόπουλος, με 
τον πρώτο να μεταφέρει τις 
ευχές του Σεβασμιότατου, 
που βρίσκεται στην Πάτμο , 
παρουσία των τοπικών  αρ-
χών του Νομού και της πό-
λης, αλλά και μερικών φιλά-
θλων.

Το παρών έδωσαν ο βου-
λευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρ-
τζώκας, ο Δήμαρχος Βέροι-
ας Κώστας Βοργιατζίδης, 
οι αντιδήμαρχοι Βέροιας Β. 
Παπαδόπουλος, Α. Τσαχου-
ρίδης και Κ. Γρηγοριάδης, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Νίκος Αγγέλου, ο Διονύσης 
Καρολίδης, ο πρόεδρος της 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ Στέργιος Δια-
μάντης, το μέλος του πολι-
τικού συμβουλίου του ΠΑ-
ΣΟΚ Ολυμπία  Αποστόλου, 
ο αντιπρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας και αντι-
πρόεδρος της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
Στ. Αποστολίδης, οι εκπρό-
σωποι της ΕΠΣ Ημαθίας Χρ. 
Μουχτάρης και Γ. Μηνάς. ( 
ο πρόεδρος βρίσκεται στην 
Αθήνα ) . Ο Μιχάλης Σακα-
λής, ο Δάνος Φιλιππίδης η 
πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας κ. Αθηνά 
Τσιπουρίδου, 

Μετά τον αγιασμό πραγ-
ματοποιήθηκε η κλήρωση 
για τους τυχερούς των εισι-
τηρίων διαρκείας της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ, οι οποίοι είχαν 
πάρει μέρος σε εκδήλωση 
που πραγματοποίησαν από 
κοινού ο εμπορικός σύλλο-
γος Βέροιας και η ομάδα. ( 
Τα ονόματα των τυχερών θα 
ανακοινωθούν τηλεφωνικά 
στους ίδιους  από τον εμπο-
ρικό σύλλογο Βέροιας) 

Στον χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος της ΠΑΕ Βέροια 
Στέργιος Διαμάντης ευχαρί-
στησε όλους για την στήριξη 
στην ομάδα και δεσμευτικέ 
οτι η διοίκηση θα κα΄νει τα 
πάντα ώστε η Βέροια να ε-
πιστρέψει εκεί που είναι ο 
φυσικός της χώρος. 

Επίσης ο Βουλευτής της 
Ν.Δ. Τάσος Μπαρτζώκας 
έδωσε συγχαρητήρια στην 
διοίκηση για την δύσκολη 
προσπάθεια που κα΄νει και 
τόνισε για μία ακόμη φορά 
οτι θα σταθεί δίπλα στην ο-
μάδα και στο Δ,Σ. Την στή-
ριξη στην ομάδα υποσχέθη-
κε και ο Δήμαρχος Κώστας 
Βοργιαζίδης, 

Στο τέλος της εκδήλω-
σης, ακολούθησε πλούσιος 
μπουφές, προσφορά του 
ζαχαροπλαστείου LIDO, της 
πιτσαρίας «Τζορντάνι» και 
της Βεροιώτικης πίτας «Σά-
κης».

Ακολούθησαν δηλώσεις 
τόσο του προέδρου Στέργιου 
Διαμάντη του αντιπροέδρου 
Στέφανου Αποστολίδη του 
προπονητού Κώστα Ανυ-
φαντάκη και αρκετών παι-
κτών της ομάδας. οι οπαίοι 
εξέφρασαν την αισιοδοξία 
τους για μία καλή πορεία της  
βασίλισσας του βορρά στο 
πρωτάθλημα.

Έγινε ο αγιασμός για την νέα χρονιά
από την ΠΑΕ Βέροια

Πανέτοιμη η ΒΕΡΟΙΑ υποδέχεται 
για το Κύπελλο τα Χανιά

Η αποστολή για τον αγώνα

Στο γήπεδό της επέστρεψε η ομάδα 
χάντμπολ του Ζαφειράκη Νάουσας, μετά 
τις βελτιωτικές εργασίες που έγιναν.

Αναλυτικά η ενημέρωση αναφέρει:
Την πρώτη της προπόνηση στο κλει-

στό γυμναστήριο του ΔΑΚ Νάουσας 
έκανε η ανδρική ομάδα χάντμπολ του 
Ζαφειράκη το απόγευμα της Δευτέρας 
(26/9/2022), ύστερα από την ολοκλή-
ρωση των εργασιών στο εσωτερικό του 
γηπέδου. Όλο το προηγούμενο διάστημα 
οι προπονήσεις της ομάδας μας φιλο-
ξενήθηκαν σε υπαίθριους αθλητικούς 
χώρους, στο κλειστό γυμναστήριο Κοπα-
νού Ημαθίας, στο κλειστό γυμναστήριο 
του ΔΑΚ «Δημήτριος Βικέλας» Βέροιας, 
στο «Φιλίππειο» κλειστό γυμναστήριο 
Βέροιας και σε ιδιωτικό γυμναστήριο, με 
δεδομένη της ταλαιπωρία των αθλητών, 
του προπονητικού επιτελείου καθώς και 
των παραγόντων της ομάδας.

Η αναμονή όμως φαίνεται πως άξιζε... 
Το γήπεδο μας είναι έτοιμο και πανέμορφο 
εσωτερικά! Στον εξωτερικό χώρο οι εργα-
σίες συνεχίζονται και για αυτό έχουν προ-
βλεφθεί κανόνες ασφαλούς πρόσβασης 
τόσο των αθλητών, όσο και του φίλαθλου 
κοινού στον χώρο. Επιφυλασσόμαστε για 

μια μεγαλύτερη αναφορά στις παρεμβάσεις 
που έγιναν αλλά και στους ανθρώπους που 
βοήθησαν για τη γρήγορη περάτωση των 
εργασιών, ωστόσο θα θέλαμε να πούμε 
ένα σύντομο «ευχαριστώ»! Ευχαριστούμε:

- την δημοτική αρχή για την διάθεση 
της και την πολιτική της βούληση ώστε να 
αναβαθμιστεί ο αγωνιστικός μας χώρος,

- την τεχνική υπηρεσία του Δήμος Ηρω-
ϊκής Πόλης Νάουσας και ειδικά τον κύριο 
Παπαφιλίππου Άγγελο που συντόνισε όλο 
το προηγούμενο διάστημα τις εργασίες,

- την ανάδοχο εταιρεία που συνεχίζει 
εξωτερικά να εργάζεται, για την καλή συ-
νεργασία και την γρήγορη ολοκλήρωση 
των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης 
του εσωτερικού χώρου,

- το νομικό πρόσωπο του ΚΑΠΑ Δή-
μου Βέροιας για τη φιλοξενία, το προ-
ηγούμενο διάστημα, στους αθλητικούς 
χώρους της ευθύνης του και τέλος

- όλους όσους εργάστηκαν για να πα-
ραδοθεί το γήπεδο όσο το δυνατόν συ-
ντομότερο προς χρήση.

Ο αγώνας του ερχόμενου Σαββάτου 
1/10, στον οποίο η ομάδα μας υποδέχεται 
τον Διομήδη Άργους (4 μ.μ.), θα διεξαχθεί 
κανονικά στο κλειστό μας γυμναστήριο!

Ζαφειράκης Νάουσας: Επιστροφή στο σπίτι του
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο κλειστό
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 2 

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

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800

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

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

Τηλ.:6956483486.

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

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

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

Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται δια-
μπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος, 
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με  
ατομική  θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη 
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυ-
στήρα, με δρύινα δάπεδα και  άνετη πρόσβα-
ση, ενοίκιο  330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος 
ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή και η  
κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα πα-
τώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου 
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για  
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 270€.

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 

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

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

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με 

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

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

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ. σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ. σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

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

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο. Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 400 ευρώ.

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

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

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
CustomerServiceAgent

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

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

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

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

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €
ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-
ση, θέα ,τέντες  260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-
νισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-
νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-
μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 
ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-
ΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

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



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη διε-
θνή έκθεση τουρισμού IFTM Τop Resa, τη μεγαλύτερη έκθε-
ση τουρισμού της Γαλλίας που φέτος διοργανώθηκε από τις 
20 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε τα τελευταία 
χρόνια συνεχή παρουσία στο περίπτερο του ΕΟΤ, καθώς η 
γαλλική αγορά αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αγορές 
στόχους για τον προορισμό μας. Μάλιστα το ενδιαφέρον 
των Γάλλων για την Κεντρική Μακεδονία έχει αυξηθεί ιδιαί-

τερα το τελευταίο έτος μετά και την έναρξη δύο 
απευθείας πτήσεων από το Παρίσι προς τη 
Θεσσαλονίκη. 

Οι επισκέπτες του τόπου μας είναι κυρίως 
άνθρωποι τρίτης ηλικίας και οικογένειες με 
μικρά παιδιά που αναζητούν μεγάλα πακέτα 
διακοπών και επισκέπτονται έναν προορισμό 
είτε για αναψυχή και ξεκούραση, είτε γιατί 
ενδιαφέρονται για δραστηριότητες στη φύση, 
επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία και αυθεντι-
κές βιωματικές εμπειρίες, στοιχεία που συγκε-
ντρώνει η Κεντρική Μακεδονία.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας συμμετείχε ο Τουριστικός Οργα-
νισμός Θεσσαλονίκης, με τον οποίο προγραμ-
ματίστηκαν κοινές συναντήσεις με μεγάλα του-
ριστικά γραφεία, καθώς και ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης, που προώθησε πακέτα βιωματικού 
τουρισμού slow tourism.

«Είναι πολύ σημαντική η προσέγγιση που 
πραγματοποιούμε στη γαλλική τουριστική α-
γορά, καθώς αποτελεί για μας μία από τις πιο 
σημαντικές αγορές.

 Πρέπει να επισημάνουμε ότι φέτος η τουρι-
στική κίνηση από την Γαλ-
λία αυξήθηκε κατά περίπου 
30%. Η συμμετοχή μας στη 
μεγαλύτερη τουριστική έκ-
θεση της Γαλλίας μας δίνει 
μια πολύ καλή ευκαιρία να 
γνωρίσουμε στους Γάλλους 
την περιοχή μας ως έναν 
πολυποίκιλο προορισμό 
που ταιριάζει απόλυτα με 
τα ενδιαφέροντα των Γάλ-
λων τουριστών και προσφέ-
ρει στον επισκέπτη αυθε-
ντικές εμπειρίες», δήλωσε 
ο Αντιπεριφερειάρχης Του-
ρισμού Αλέξανδρος Θάνος.

P Όταν κλωσσάς 
αβγά φιδιού, μην πε-
ριμένεις να βγουν α-
ηδόνια…

P Πάντως αν οι Ι-
ταλοί ακροδεξιοί είναι 
σαν τους δικούς μας 
Άδωνι, Πλεύρη και Βο-
ρίδη, όπως λέγεται, μι-
κρό το κακό.

P  Καιροσκόποι, 
ναι. Επικίνδυνοι όχι.

P Εδώ ρε στην Ευ-
ρώπη επιβιώσαμε α-
πό Μπερλουσκόνι.

P Και στην Ελλάδα από Τζορτζ τζούνι-
ορ.

P Δεν θα περάσει ο φασισμός! Μικροί περι-
φερειακοί φασισμοί, ελεύθερα.

P Δικαίωμά μας να ρίξουμε πυρηνικά 
στην Ουκρανία, λένε οι Ρώσοι. Απλούστα-
το. Κλειδώνεις ερμητικά την εξώπορτα για 
να μην υπάρχει διαρροή.

P Έχουμε χάσει τον πόλεμο όταν ακόμη και 

στα εθνικά θέματα ψάχνουμε γωνίες να κάνου-
με αντιπολίτευση. Πάντα και όλοι.

P Να κάνουμε κι εμείς μερική επιστράτευ-
ση. Αλλά να μάθουμε πρώτα τον λόγο που 
έφυγε η Νομικού από τον Λιάγκα.

P Αν γίνει πόλεμος πάντως να ξέρετε ότι 
εγώ υπηρέτησα οπλουργός πυρομαχικών στην 
αεροπορία. Τώρα με τα Ραφάλ θεωρούμαι α-
νεκπαίδευτος.

P Στη διάθεσή σας σε περίπτωση που 
χρειαστεί κάποιος να κοιμηθεί στη σκοπιά ή 

να σφουγγαρίσει το πεδίο 
μετά τη μάχη.

P Στο μεταξύ ο πόλεμος 
στα ενεργειακά είναι ήδη σε 
εξέλιξη.

P Να ανοίγουμε λέει τη 
μέρα παντζούρια και κουρ-
τίνες να μπαίνει ο ήλιος μέ-
σα να ζεσταινόμαστε. Λύ-
σεις υπάρχουν.

P Όσα και λεφτά.

P Τα πρωινά να πηγαί-
νουμε σε δημόσια κτήρια, 
τάχα μου δουλειά. Δεν 
μπορεί θέρμανση θα τους 
έχουν.

P Και:
Στην πρώτη νύχια του γά-

μου, το νιόπαντρο ζευγάρι επιστρέφει σπίτι με-
τά την εκκλησία για να αλλάξει. Η νύφη βγαίνει 
από το μπάνιο μετά από ένα σύντομο ντους, 
φορώντας ένα όμορφο μπουρνούζι. Ο περήφα-
νος σύζυγος τη βλέπει και λέει:

«Αγάπη μου, τώρα πια είμαστε παντρεμένοι, 
μπορείς να βγάλεις το μπουρνούζι».

Η όμορφη σύζυγος το βγάζει κι εκείνος μένει 
έκθαμβος.

«Ωωω, ααα», αναφωνεί. «Θεέ μου, είσαι 
όμορφη! Άσε με να σε τραβήξω φωτογραφία».

«Γιατί;» τον ρωτάει εκείνη παραξενεμένη.
«Για να κρατήσω την ομορφιά σου δίπλα 

στην καρδιά μου για πάντα», της απαντάει 

εκείνος.
Αυτή χαμογελάει, αυτός τραβάει τη φωτο-

γραφία και στη συνέχεια μπαίνει κι αυτός στο 
μπάνιο για ντους. Σε λίγο βγαίνει φορώντας έ-
να μπουρνούζι. Εκείνη τον κοιτάζει και του λέει:

«Γιατί φοράς μπουρνούζι; Τώρα πια είμαστε 
παντρεμένοι».

Έτσι, εκείνος βγάζει το μπουρνούζι κι εκείνη 
αρχίζει τα επιφωνήματα,

«Ωωω, ααα, άσε με να σε τραβήξω φωτο-
γραφία»!

Καμαρώνοντας, ο σύζυγος τη ρωτάει γιατί, 
κι η σύζυγος απαντάει:

«Για να τη μεγεθύνω!»
Κ.Π.
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού IFTM Τop Resa του Παρισιού
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