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Ο κόσμος βγήκε και «πήρε 
το αίμα του πίσω» στις 

φετινές εορτές 
Προσπαθώ να θυμηθώ εάν προηγούμενα χρόνια 

υπήρξε τόσος πολύς κόσμος έξω την περίοδο των 
Εορτών. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Βέροια, αλλά 
και στις υπόλοιπες πόλεις, με αποκορύφωμα στη Β. 
Ελλάδα τη Θεσσαλονίκη που «βούλιαξε». Μαζικά ο 
κόσμος ξεχύθηκε για βόλτες, καφέ και φαγητό, ενώ και 
τα ψώνια στα εμπορικά καταστήματα πήγαν καλά, αλλά 
όχι στο βαθμό που αναλογεί με τον κόσμο που κυκλο-
φορούσε. Δεν υπήρχε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
όχι τραπέζι, αλλά ούτε κάθισμα σε οποιοδήποτε κατά-
στημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Παρά την ακρίβεια, ο κόσμος μετά από τους περιο-
ρισμούς των προηγούμενων 2 ετών λόγω κορωνοϊού, 
«πήρε το αίμα του πίσω». Σύμμαχος ο καιρός που 
περισσότερο θύμιζε άνοιξη και δεν άφησε κανέναν να 
μαζευτεί. Απ’ ότι φαίνεται ο κόσμος το είχε ανάγκη, 
λειτούργησε θετικά στην ψυχολογία του, αλλά και στην 
τσέπη ενός μεγάλου κύκλου επιχειρήσεων που έκαναν 
«χρυσές δουλειές» αυτές τις ημέρες. 

Αυτό ήταν όμως, τα κεφάλια πάλι μέσα και του χρό-
νου!

Ζησης Μιχ. Πατσίκας

Με κοπή πίτας σήμερα,
η πρώτη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας για το 2023

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροι-
ας για το 2023, θα γίνει σήμερα Τρίτη στις 7.00 μ.μ. με 9 
θέματα στην ημερήσια διάταξη που μεταξύ άλλων θα αφο-
ρούν στα ενοίκια των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς 
Βέροιας, στην έγκριση ή μη,  επικαιροποιημένου μνημονί-
ου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
πλημμύρες, χιονόπτωση και παγετό, ορισμό συμβούλων 
σε Επιτροπές και  Λαϊκές Ριζωμάτων και Μακροχωρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως πάντα στα προ ημερησίας, 
αλλά και στο καλωσόρισμα του νέου χρόνου με την κοπή 
της πίτας από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, 
ως είθισται. Για να δούμε φέτος που θα κάτσει το τυχερό 
φλουρί!
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Η βεροιώτισσα «κα Τσαγερό» στο εορταστικό χωριό
της Πλατείας Αριστοτέλους

Μια ιδιαίτερη θέση κέρδισε τις φετινές εορτές «Η κυρία Τσαγερό», το γνωστό παραμύθι της βεροιώτισσας συγγρα-
φέως Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά. Στα ειδικά διαμορφωμένα σπιτάκια που στήθηκαν στο εορταστικό χωριό της Πλα-
τείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη «Η κυρία Τσαγερό» των Εκδόσεων Αφοί Κυριακίδη ήταν σε προβεβλημένη θέση 
και αποτέλεσε μια εξαιρετική επιλογή δώρου για οικογένειες με μικρά παιδιά. Καλά τα μπαλόνια, οι καραμέλες και τα 
ζαχαρωτά, αλλά τίποτα καλύτερο από ένα καλό παιδικό παραμύθι για να «τραφεί» η φαντασία και η ψυχή ενός μικρού 
παιδιού. Συγχαρητήρια στον εκδοτικό οίκο και στην συγγραφέα για την πρωτοβουλία!  

Μάζεψαν τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια στην Ελιά
Πέρασαν τα Χριστούγεννα και 

η Πρωτοχρονιά και το μεσημέρι 
της Δευτέρας(02/01/2023) έγινε 
ή «αποκαθήλωση» του μικρού 
χριστουγεννιάτικου χωριού στην 
πλατεία Ελιάς. Σπιτάκια, διακο-
σμητικά, φωτιστικά και λαμπάκια 
«σηκώθηκαν» από εργάτες του 
ιδιώτη που είχε αναλάβει την συ-
γκεκριμένη δράση, αφού όπως 
μας δήλωσε ο υπεύθυνος είχε 
την υποχρέωση μέχρι 02 Ιανου-
αρίου να ξεστήσει. Το μεγάλο 
φωτιζόμενο δώρο, όπως και ο υ-
πόλοιπος εορταστικός διάκοσμος 
του δήμου παραμένει ακόμη. Ω-
στόσο, πολλοί αναρωτήθηκαν αν 
θα μπορούσαν και τα σπιτάκια 
να παρέμεναν 2-3 μέρες ακόμη 
μέχρι τα Φώτα, αφού και οι ημέρες που λειτούργησαν ήταν σχετικά λίγες.

Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ευχάριστη εορταστική νότα και αναμένουμε του χρόνου ακόμη καλύτερα!   

Ενθουσίασαν τον κόσμο οι Μωμόγεροι
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Τα Κοτζαμάνια, το έθιμο των Μωμόγερων, 
αναβίωσε η Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας, την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε συνδιορ-
γάνωση με το Δήμο. Οι Μωμόγεροι  βγήκαν 
από  νωρίς  στους  δρόμους της  πόλης, από 
το Τσερμένι μέχρι την Εληά, ενώ το μεσημέρι 
στον εμπορικό πεζόδρομο, στη διασταύρω-
ση Ιπποκράτους  και  Πρ. Ηλία, έκαναν μια 
μεγάλη στάση, παρουσιάζοντας  το δρώμενο αυτούσιο και με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως ακριβώς το μετέφεραν οι 
πρόγονοί τους από τον Πόντο. Μαζί τους χόρεψε και ο κόσμος αλλά και δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης που αγαπάει ιδιαίτερα 
τους ποντιακούς χορούς. Οι Μωμόγεροι κατέληξαν στην πλατεία Ελιάς, όπου μετά το δρώμενο, ακολούθησε γλέντι για 
όλο τον κόσμο.



Η υποδοχή του 2023 στον κατάμεστο 
Ναό του Οσίου Αντωνίου

 
 Στις 11:30 το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό με 

την ευκαιρία της εισόδου του νέου έτους και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε χρόνο, στον κατάμεστο Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.
Στο τέλος της Ιεράς Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος διάβασε σχετική ευχή, ευλόγησε τη βασιλόπιτα και ευχήθηκε πατρικώς σε όλους Καλή καί εὐλογημένη χρονιά! 
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Με το «καλημέρα» του νέου χρόνου…
Βρέφος 11 μηνών βρέθηκε πνιγμένο στον Αλιάκμονα 

-Στον ανακριτή Βέροιας απολογείται αύριο η 29χρονη μητέρα
Με μία σοκαριστική είδηση από το αστυνομικό δελτίο έκανε ποδαρικό το 2023 

στην Ημαθία, καθώς με την αυγή του νέου χρόνου βρέθηκε νεκρό από πνιγμό, κορι-
τσάκι 11 μηνών στη λίμνη του Αλιάκμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 29χρονη,ανύπαντρη μητέρα, που κατοικούσε με 
συγγενικά της πρόσωπα στο Σταυρό Ημαθίας, πήρε το παιδί της το απόγευμα του 
Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2022, μετακινήθηκε με λεωφορείο στη Βέροια και στη συ-
νέχεια με ταξί προς το φράγμα του Αλιάκμονα για να παίξει με το παιδί. Μετά από 
κάποια ώρα ξαναπήρε ταξί αλλά ήταν μόνη της αυτή τη φορά, χωρίς το παιδί της. Οι 
οικείοι της ανησύχησαν από την απουσία του βρέφους και ενημέρωσαν την αστυ-
νομία της Αλεξάνδρειας η οποία ειδοποίησε αρμοδίως και μαζί με αστυνομικούς της 
Βέροιας, της ΟΠΚΕ και την ΕΜΑΚ κατέφθασαν στο σημείο, όπου εντοπίστηκε νωρίς 
το πρωί της Δευτέρας (χθες) στο πρανές της προβλήτας στην τεχνητή λίμνη του 
Αλιάκμονα, το άψυχο σώμα του παιδιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νε-
κροψία από την οποία προέκυψε ως αιτία ο πνιγμός (ασφυκτικός θάνατος στο νερό). 
Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα ανέφερε αρχικά στην αστυνομία ότι το μωρό 
ξέφυγε από την προσοχή της.

Αύριο στον Ανακριτή Βέροιας
Η 29χρονη (Ε. Λ.) που συνελήφθη, θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη στις 11.00 π.μ.  να 

απολογηθεί στον τακτικό ανακριτή Βέροιας, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας 
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ κατά πληροφορίες, αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προ-
βλήματα και είχε νοσηλευτεί για τον λόγο αυτό.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής της, Αντώνης Μπιδέρης, η ίδια δεν έχει 
επίγνωση της κατάληξης του συμβάντος και αρνείται την κατηγορία της ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση. 

Τι αναφέρει το αστυνομικό Δελτίο
Για το συμβάν, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδο-

νίας εξέδωσε το παρακάτω  αστυνομικό δελτίο:
«Συνελήφθη την 1η Ιανουαρίου 2023 στην Ημαθία, από αστυνομικούς του Τμήμα-

τος Ασφάλειας Βέροιας, ημεδαπή γυναίκα, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
Ειδικότερα, το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας ενημερώθηκε από οικείους της ημεδαπής γυναίκας 

ότι την προηγούμενη μέρα η γυναίκα αποχώρησε με το ανήλικο παιδί της (βρέφος ηλικίας ενός έτους 
περίπου) από την οικία που διέμεναν και την επόμενη μέρα επέστρεψε στο σπίτι χωρίς το βρέφος.  

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε κοίτη του ποταμού Α-

λιάκμονα το βρέφος, όπου διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στο σημείο προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Ημαθίας και παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού.
Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Βέροιας και την παρέπεμψε στον Ανακριτή Βέροιας». 



Ο σύλλογός  της Μέ-
ριμνας για Άτομα με Αυ-
τισμό είχε την τιμή να 
δεχτεί τη πρόσκληση να 
παρουσιάσει το όραμά 
του και το έργο του,  στο 
επιστημονικό Περιοδικό 
«πρΟΤΑση» (Σεπτεμ-
βρίου-Οκτωβρίου 2022 
),   το οποίο  παρουσιά-
ζει και αναλύει τα θέματα 
Στρατηγικής Ανάπτυξης 
των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, μέσα α-
πό επιστημονικά άρθρα 
Πολιτικών,  Επιστημόνων 
και Ειδικών σε θέματα 
Στρατηγικής Ανάπτυξης. 

Το άρθρο που  πα-
ρουσιάζει το σύλλογο 
Μ.Α.μ.Α    με θέμα, «Με 
το βλέμμα στο αύριο…ο 
αυτισμός στην καθημερι-
νότητά του », επιμελήθη-
κε η Δρ. Ειρήνη Αναγνώ-
στου Κελεπούρη, Εξελικτική και Σχολική Ψυχολόγος ,Ι-
δρυτικό μέλος και Επιστημονική Σύμβουλος της Μ.Α.μ.Α

Το νέο τεύχος του περιοδικού αποτελεί μια ειδική 
έκδοση με τίτλο: «Καινοτομία, Αειφορία και Τοπική Ανά-
πτυξη», η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τον πολύπλευρο 
προβληματισμό που αναπτύσσεται γύρω από την έννοια 
της καινοτομίας.

Οι εξήντα έξι συγγραφείς των άρθρων που περιλαμ-
βάνονται στην παρούσα ειδική έκδοση, εκπροσωπούν 
με τις ιδιότητές τους (Βουλευτές και αιρετοί της αυτοδι-
οίκησης), τις επιστημονικές τους γνώσεις (Καθηγητές 
Πανεπιστημίου και ερευνητές) και τις κοινωνικές τους 
δράσεις (συνεργατικά κινήματα) τις διαφορετικές οπτικές 
που υφίστανται στα θέματα της καινοτομίας και της τοπι-
κής ανάπτυξης.

Η χωρική διάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης 
λαμβάνει ως πρώτο υπόδειγμα το Νομό Ημαθίας, καθώς 
κάθε έτος το αντίστοιχο ειδικό τεύχος του περιοδικού θα 
περιλαμβάνει διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια της  Μ.Α.μ.Α  τονίζει 
ότι: «ευχαριστεί  ιδιαίτερα τον  κύριο  Μιχάλη Μπούργο ,ο 
οποίος έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιοδικού 
και την ομάδα έκδοσης για την τιμή που μας έκαναν να 
μας προσκαλέσουν να παρουσιάσουμε το έργο μας.

Είναι μια αναγνώριση  της οργανωμένης δουλειάς μας 

μέσα από συνεχόμενους στόχους ανάπτυξης, για τη δη-
μιουργία δομών και προγραμμάτων προς τα άτομα στο 
φάσμα του αυτισμού της περιοχής μας.Παρακάτω σας 
επισυνάπτουμε το link https://www.diaplous-autodioikisi.
gr/images/protasi/teyxos_41.pdf, (σελ 730-736),οπού 
μπορείτε και εσείς να αναγνώσετε το άρθρο το οποίο α-
φορά το σύλλογο Μ.Α.μ.Α , όπως και μια σειρά από πολύ 
ενδιαφέροντα  άρθρα από εγκεκριμένους  Επιστήμονες 
και Πολιτικούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας αλλά 
και από άλλα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας». 

Η Πρόεδρος 
Ελένη Γεωργιάδου -Στεφανάκη
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 Ευχαριστήρια
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νο-
μού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης 
– Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», 
οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαρι-
στούν θερμά:

- Τα αδέρφια και τα ανήψια της Ντέλλα Α-
ντωνίας για το χρηματικό ποσό που δώρισαν  
στη μνήμη της για τις ανάγκες του Κέντρου.

- Την οικογένεια Μιχαλούση Στέφανου 
& Καραμπελιά Ζωή για το χρηματικό ποσό 
που δώρισαν για την ανέγερση του νέου 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ στην Πατρίδα.

- Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας ‘’Ευστάθιος Χωραφάς’’ για την προσφορά εδεσμά-
των στους ωφελούμενους του Κέντρου.

- Την κυρία Άννα για την προσφορά εορταστικών γλυκισμάτων-όπως κάθε χρό-
νο-στους ωφελούμενους του Κέντρου.

Με εκτίμηση Το Δ.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τα Δ.Σ. του ΑΔΕΛ-

ΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙ-
ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και της 
Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗ-
ΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ , 
ευχαριστούν θερμά τον 
κ.Αναστάσιο Μπαρτζώ-
κα , Βουλευτή Ν.Δ.Ημα-
θίας, για την επίσκεψή 
του στο Γηροκομείο Βέ-
ροιας , ενόψει των εορ-
τών του Δωδεκαημέρου 
και της έλευσης του νέ-
ου έτους 2023.

Τα Δ.Σ.του ΑΔΕΛΦΑ-
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ και της Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ , πραγματοποίη-
σαν εποικοδομητική συζήτηση με τον κ.Μπαρτζώκα , αναφέροντας τα σημαντικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γηροκομείο Βέροιας , ιδιαίτερα αυτή την δύσκο-
λη οικονομική περίοδο λόγω Covid.Έγινε καταγραφή των προβλημάτων ,  από 
τον κ.Μπαρτζώκα με την υπόσχεση για επίλυση και  έμπρακτη στήριξη  και συνερ-
γασία με το Γηροκομείο Βέροιας.                    Εκ της Δ/νσεως 

Αφιέρωμα για τη Μ.Α.μ.Α 
στο ηλεκτρονικό 

περιοδικό «πρΟΤΑση»

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤ-
ΓΛ)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Πέμπτη 5/1 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 στις 17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΜΑΡΜΑΝΤΙΟΥΚ  (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 5/1 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 στις 17.15
Σκηνοθεσία: Mark A.Z. Dippe
Σενάριο: Byron Kavanagh & Brad Anderson
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιώργος 

Σκουφής, Άννα Σταματίου, Τάκης Σακελλαρίου, Στεφανία Φιλιά-
δη, Σοφία Τσάκα, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αφροδίτη 
Αντωνάκη, Λένα Μαραβέα, Όθωνας Μεταξάς, Βασίλης Μήλιος

M3GAN   (James Wan)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 5/11 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 – Δευτέρα 9/1 – Τρίτη 10/1 - Τετάρτη 
11/1 στις 21.30

Σκηνοθεσία: Gerard Johnstone
Σενάριο: Akela Cooper & James Wan
Ηθοποιοί: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, 

Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green, Kira Josephson, 
Jen Van Epps, Ronny Chieng

OPERATION FORTUNE: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ (Jason Statham - 
Hugh Grant)

Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 5/11 - Παρασκευή 6/1 – 
Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 – Δευτέρα 9/1 – Τρίτη 10/1 - Τετάρτη 
11/1 στις 19.15

Σκηνοθεσία: Guy Ritchie
Σενάριο: Ivan Atkinson, Marn Davies & Guy Ritchie

Ηθοποιοί: Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant, 
Jason Statham, Eddie Marsan, Eugenia Kuzmina, Max Beesley, 
Josh Hartnett, Lourdes Faberes, Kaan Urgancioglu, Peter 
Ferdinando, Conor MacNeill, Sam Douglas

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 3D HFR (high frame rate) 48 fps.
Προβολές στην αίθουσα 1 :Πέμπτη 5/11 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 – Δευτέρα 9/1 – Τρίτη 10/1 - Τετάρτη 
11/1 στις 19.45

Σκηνοθεσία: James Cameron
Σενάριο: James Cameron
Ηθοποιοί: Jemaine Clement, Sam Worthington, Zoe 

Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, 
CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Edie Falco, Chloe Coleman, Jack Champion, Bailey Bass, Cliff 
Curtis, Michelle Yeoh

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  5/1/23 - 11/1/23
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
O ΟΥΣΤΟΓΛΟΥΛΙΤΣΚΑΣΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ του Χρήστου και της Όλγας, 
το γένος Τσακμακίδου που γεννήθη-
κε στο Χάνσου Γερμανίας και κατοικεί 
στο Maintal Γερμανίας και η ΜΟΥΣΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Διονυσίου και της 
Ευγενίας, το γένος Αγγελοπούλου, που 
γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κα-

τοικεί στο Maintal Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Maintal 
Γερμανίας.

Ευχές
Φίλες και φίλοι,
Με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία 

υποδεχόμαστε το 2023. Παρά τις διε-
θνείς αντιξοότητες, η πατρίδα μας βρί-
σκεται σε σταθερήτροχιάπροόδου.

Η οικονομία μας αναπτύσσεται.
Η άμυνά μας ενισχύεται.
Το κράτος εκσυγχρονίζεται.
Το έργο που ξεκίνησε το καλοκαίρι 

του 2019 πρέπει να ολοκληρωθεί.
Το όραμα μιας αυτοδύναμηςΕλ-

λάδας εναπόκειται σε όλους εμάς να 
γίνει πραγματικότητα.

ΚαλήΧρονιάμε υγεία, ειρήνη, οικογενειακή ευτυχία και 
δημιουργικότητα!

ΜάξιμοςΧαρακόπουλος
ΒουλευτήςΛαρίσης

Με επιτυχία η Ημερίδα Κατηχητών και Κυκλαρχών 
του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας της Μητροπόλεως μας

  
Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου το απόγευμα στην 

αίθουσα «Ανδρόνικος» του Ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ στη Βέ-
ροια πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Κατηχητών και Κυ-
κλαρχών της Ιεράς Μητροπόλεως μας με θέμα: «Ευαί-
σθητες περιπτώσεις στην κατήχηση και η αντιμετώπιση 
τους», την οποία διοργάνωσε το Γραφείο Ποιμαντικής 
Διακονίας. 

 Στην αρχή ο Υπεύθυνος των Κύκλων Μελέτης Αγίας 
Γραφής της Ιεράς Μητροπόλεως μας Πρωτοπρ. Νεκτά-
ριος Σαββίδης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και κά-
λεσε τον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, να 
απευθύνει τον πατρικό χαιρετισμό του και να κηρύξει 
την έναρξη της Ημερίδος. 

 Πρώτος ομιλητής ήταν ο Πρωτοπρ. Στυλιανός Τσι-
πούρας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Γνωσιακή Νευροεπιστήμη και κατήχηση», ενώ δεύτερη ομιλήτρια ήταν η κ. Σταματία Καραγεωργίου – Πά-
πιστα, οικονομολόγος και συγγραφέας, η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Η ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης στην κατήχηση».

 Ακολούθησε γόνιμος διάλογος και ενημέρωση των Κατηχητών για τη «Φιλοξενία Δοβρά 2023», που πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
τον Ιούλιο του 2023 στην φιλόξενη Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά για 
τα παιδιά και τους νέους της Μητροπόλεως μας.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον σύ-
ντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε θερμά τους δύο ομιλητές που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 

ΕΚΛΕΚΤΟΥ
 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Χαριλάου Χαρίλαου
Επί τη αγγελία του πρόωρου θανάτου του Συναδέλφου Χα-

ριλάου  Χαρίλαου συνήλθε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 2-1-
2023 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Ημαθίας και αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
2) Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
3) Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο-

δοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας στη τέλεση του 40νθημέρου 
Μνημόσυνου.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Συνάδελφε
ΤΟΔ.Σ.ΤΟΥΟ.ΣΗ.

Ευχές
 Χρόνια πολλά! 

Καλή χρονιά με υ-
γεία και ευημερία! 
Ο καινούριος χρό-
νος να αποτελέσει 
νέα αρχή για δημι-
ουργία και αλλαγή 
προς το καλύτερο. 
Να φέρει στη ζωή 
μας περισσότερο 
φως, ελπίδα, νέ-
ες προσδοκίες και 
πολύ χαμόγελο.

Θεόφιλος
Αντ.Κορωνάς

Ευχές
Το Δ.Σ. της  Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλεί-

ας Νομού Ημαθίας (Αστυνομικών-Λιμενικών-Πυροσβε-
στών) σας εύχονται ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

ΓιατοΔ.Σ.
ΟΠρόεδροςΟΓενικόςΓραμματέας

ΕυάγγελοςΤΣΙΛΩΝΗΣΠέτροςΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ   

  Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:

-Την κ.Μίνα Λέκα , για την δωρεά του ποσού των 250 Ε , εις 
μνήμη της μητέρας της Καίτης Λέκα.

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 150 Ε , εις 
μνήμη των γονέων του.

-Την κ.Ρουσσάκη Μάγδα , για την δωρεά του ποσού των 100 
Ε , υπέρ υγείας.

-Τους κ.Αναστάσιο Σαλονικίδη , κ.Μανώλη Φωτιάδη και κ.Δη-
μήτριο Τραπεζανλίδη , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Χατζηευστρατιάδου Μαγδαληνή , για την ευγενική 
προσφορά μεγάλη ποσότητας κρεμοσάπουνων, εις μνήμη των 
γονέων της Νικολάου και Μαίρης-Ζωής Χατζηευστρατιάδου.

-Τον κ.Γεώργιο Χριστοφορίδη , για την ευγενική προσφορά 
τροφίμων , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς.

-Το Μανάβικο κ.Γιάννη Μανουσαρίδη , για την ευγενική 
προσφορά 25 Kgr πατάτες , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά λαχανι-
κών-ζαρζαβατικών , για τις ΄Αγιες Ημέρες του Δωδεκαημέρου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 24 κασετινες 
μνημοσύνου , εις μνήμη του συζύγου της.

-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά χαρτικών (ρο-
λά κουζίνας), για τις  Άγιες Ημέρες του Δωδεκαημέρου.

ΕκτηςΔ/νσεως



Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε το πρώ-
το MD Forum, που διοργανώθηκε από  
την MANDYNAMIC στο Ξενοδοχείο Με-
γάλη Βρεταννία, την Πέμπτη, 15/12/2022, 
με θέμα «Εργασία Χωρίς Δουλειά», Ο 
ρόλος της MANDYNAMIC στην εύρεση 
και διατήρηση ταλαντούχου προσωπι-
κού στην Ελλάδα. Εκπρόσωποι του πο-
λιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς 
και υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου 
Εργασίας, του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠΕ, τίμη-
σαν την εταιρεία με την παρουσία τους και 
αντάλλαξαν απόψεις για το μείζον αυτό 
θέμα. 

O Πρόεδρος, Ιδρυτής και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πέτρος Νί-
κου, ευχαρίστησε θερμά τους εκλεκτούς 
ομιλητές και προσκεκλημένους της εκδή-
λωσης και τόνισε: «Το πρώτο MD Forum 
είναι πραγματικότητα. Ευελπιστούμε ότι θα 
γίνει θεσμός και θα αποτελέσει ένα βήμα 
για την ουσιαστική συζήτηση των θεμάτων 
που απασχολούν την αγορά εργασίας. Η 
συμβολή του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων προς αυτήν την 
κατεύθυνση και ειδικότερα του Υπουργού, 
κου. Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είναι ο 
αρχιτέκτονας του  ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, είναι ιδιαί-
τερα σημαντική. Με αυτού του είδους τις 
μεταρρυθμίσεις είμαστε απόλυτα ευθυ-
γραμμισμένοι και βέβαιοι ότι θα επιφέρουν 
αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματα που 
απασχολούν την αγορά εργασίας».

Ο Εμπορικός Διευθυντής της εται-
ρείας, κ. Ιωάννης Μπουζούρης, παρου-
σίασε, βάσει μελέτης της εταιρείας, την 
εξέλιξη του περιβάλλοντος εργασίας 
και τα χαρακτηριστικά των νέων εργαζομέ-
νων. Στο περιβάλλον που διαμορφώνεται 
στη μετά-covid εποχή, το ταλαντούχο αν-
θρώπινο δυναμικό επιθυμεί να επιλέγει 
ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες 
του, προτιμά την εξ αποστάσεως εργα-
σία, κάνει χρήση πολλαπλών εργαλείων 
επικοινωνίας, επιμορφώνεται διαρκώς και 
αναζητά προσαρμοστικότητα και γρήγορη 
εξέλιξη.

Η εταιρεία συνέβαλε σημαντικά στη μεί-
ωση της ανεργίας, προσφέροντας σε 
νέους και ανέργους την ευκαιρία να εισέλ-
θουν στην αγορά εργασίας. Πιο συγκε-
κριμένα, 10.000 νέοι - άνεργοι, από τους 
συνολικά 45.000 εργαζόμενους, ξεκίνησαν 
την καριέρα τους, έλαβαν δηλαδή το πρώ-
το τους ένσημο, μέσω της MANDYNAMIC. 
«Σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους δό-
θηκε η απαραίτητη εμπειρία και προϋπη-
ρεσία, ώστε να καταφέρουν να ενταχθούν 
ομαλά στο δυναμικό της εκάστοτε επιχεί-
ρησης. Είναι σημαντικό ότι τo 67% του 
συνολικού αριθμού των εργαζομένων μας απορροφήθηκε μόνιμα στην αγορά εργασίας», τόνισε 
ο κ. Μπουζούρης. Το Α’ εξάμηνο του 2022 η εταιρεία ξεπέρασε τις 9.000 προσλήψεις, ενώ το Β΄ εξάμη-
νο του έτους αναμένεται να υπερβεί τις 10.000.

Όσον αφορά στο μείζον θέμα της μεγάλης φυγής των ταλέντων προς το εξωτερικό, η 
MANDYNAMIC ανέπτυξε τεχνικές και μεθόδους, οι οποίες συνέβαλαν στην αντιστροφή του φαινομέ-
νου. Ανέδειξε την πραγματική κλίση των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να απασχολούνται σε θέσεις 
εργασίας που πραγματικά τους ενδιαφέρουν και τους έδωσαν πρόσφορο έδαφος για να ξεδιπλώσουν 
το ταλέντο τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία παρουσίασε 7 βασικές τάσεις και πρακτικές που 
συμβάλουν στη διατήρηση των ταλέντων στη χώρα μας, που είναι: η προσαρμοστικότητα, η ισορροπία 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η αποδοχή και οι ίσες ευκαιρίες, ο ανθρώπινος παράγοντας, η 
κατανόηση της νέας γενιάς εργαζομένων (Gen Ζ), η καλή εταιρική φήμη και οι δίκαιες αμοιβές. 

Στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του πάνελ, που συντόνισε κ. Ιορδάνης Χασαπόπουλος, δη-
μοσιογράφος του Mega Channel, συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων, της Ε.Σ.Ε.Ε., υπό 
την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, του Υπουργείου Εργασίας, του ΣΕΒ, του Ε.Ε.Α. 
και της ΠΟΕΣΕ. Η συζήτηση κάλυψε τρεις άξονες: 1. Δε βρίσκω εργασία, δε βρίσκω στελέχη, 2. Ο 
ρόλος των εταιρειών Στελέχωσης Επιχειρήσεων και 3. Η διατήρηση ταλέντων.

Ο κ. Γ. Καρανίκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υπογράμμισε: «Παρακολουθώ την αγορά εργασίας τα τελευταία 40 χρόνια και 
θεωρώ ότι βασικοί λόγοι που μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή δυσκολία εύρεσης προσωπικού είναι 
το δημογραφικό, η αναντιστοιχία των προσόντων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, η έλλειψη 
πληροφόρησης, καθώς και το brain drain, το οποίο όπως φαίνεται παρουσιάζει μία σχετική επιβράδυν-
ση. Ο ρόλος της MANDYNAMIC, και γενικότερα των εταιρειών στελέχωσης επιχειρήσεων, είναι καίριος, 
καθώς έχουν τη γνώση και μπορούν να λειτουργήσουν ως hub μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων». 

Ο κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α), σχο-
λίασε: «Η MANDYNAMIC έρχεται να καλύψει μία σημαντική ανάγκη, καθώς το ταλέντο, όσο καλό και 
να είναι, χρειάζεται εκπαίδευση και συνεργασία της παιδείας με την αγορά εργασίας. Με την ανεργία 
να βρίσκεται στο 12%, το 98% των επιχειρήσεων σε βασικούς κλάδους της οικονομίας δυσκολεύεται 
να βρει το κατάλληλο προσωπικό. Επικροτούμε την αμοιβή από την εργασία και όχι από την ανεργία. 

Εκπροσωπώντας 140.000 επιχειρήσεις,  είμαστε υπέρ των αξιοπρεπών μισθών, αλλά αναμένουμε να 
γίνουν κινήσεις από την Πολιτεία για την άρση κάποιων βαρών, των τελευταίων 13 ετών που σημαδεύ-
τηκαν από μνημόνια, πανδημία και ενεργειακό, με κυριότερο το μη μισθολογικό κόστος».

Στη συνέχεια, ο κ. Ι. Δαβερώνης, Γεν. Γραμματέας της ΠΟΕΣΕ και Πρόεδρος της Ένωσης Εστι-
ατορίων Αττικής, σημείωσε: «Η εστίαση αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο και χρειάζεται 
συνεχή υποστήριξη, με 80.000 επιχειρήσεις και 350.000 εργαζόμενους. Μαζί με τον τουρισμό αποτε-
λούν τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Στην εστίαση, υπάρχει ανάγκη να εκπαιδευτεί το προσωπικό 
και η απασχόλησή του στον κλάδο να είναι από επιλογή και όχι από ανάγκη. Η εποχικότητα δε βοηθάει 
στην διατήρηση των ταλέντων στην εστίαση, οπότε η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου θα μπορού-
σε να λειτουργήσει επικουρικά».

Ο κ. Χρήστος Ιωάννου, Διευθυντής του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ, 
πρόσθεσε: «Επικροτώ τα συμπεράσματα της μελέτης της MANDYNAMIC, καθώς απεικονίζουν επα-
κριβώς τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα πρέπει να επιλύσει τα ζητήματα της παιδείας και της 
εκπαίδευσης, της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, και του μη μισθολογικού κόστους. Εφόσον ρυθμι-
στούν τα ανωτέρω, το ταλέντο θα μείνει στη χώρα μας, γιατί το προσελκύει ο τρόπος ζωής. Επιπλέον, 
είναι ιδιαίτερα θετικό ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει τα τελευταία χρόνια, καθώς πραγματο-
ποιούνται επενδύσεις, δημιουργούνται start-ups, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και αποκεντρωμένα».    

Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Α-
σφάλειας & Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,  Διδάκτωρ 
Παντείου Πανεπιστημίου, σχολίασε: «Στην εργασία συντελούνται τεράστιες αλλαγές, με νέα δεδομέ-
να, καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε μία ποιοτική αλλαγή 
και στροφή σε νέες τεχνολογίες από το Υπουργείο Εργασίας. Η λειτουργία των εταιρειών στελέχωσης 
επιχειρήσεων ρυθμίστηκε στην Ελλάδα το 2001 και κατοχυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό δίκαιο με την 
Οδηγία 104/2008. Τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται με ίση μεταχείριση και οι εταιρείες, 
όπως η MANDYNAMIC, παρέχουν εγγυήσεις και αναγνωρίζονται ως άμεσος εργοδότης. Τέλος, σύμ-
φωνα με τον American Staffing Association, η εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης είναι δείκτης και 
προπομπός για την πορεία της οικονομίας και του ΑΕΠ». 

_______________

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, που 
εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η 
εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω 
από 45.000 εργαζόμενους. Το έμπειρο προσωπικό της σε Αθήνα και Έδεσσα και το διευρυμένο δίκτυό 
της καλύπτουν όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους εργασίας. 
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Η MANDYNAMIC ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 1ο MD FORUM

Ο Εμπορικός Διευθυντής της MANDYNAMIC, κ. Ιωάννης Μπουζούρης, κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης της εταιρείας στο MD Forum.  

Ο κ. Πέτρος Νίκου, Ιδρυτής, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της MANDYNAMIC 

και ο κ. Χρήστος Νίκου   

Ο δημοσιογράφος, κ. Ιορδάνης 
Χασαπόπουλος, με τον εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά.   

Οι ομιλητές του Panel από αριστερά προς τα δεξιά: κ. Ι. Χασαπόπουλος, 
Δημοσιογράφος Mega Channel (συντονιστής), κ. Γ. Καρανίκας, Πρόεδρος 
Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Α., κ. Ι. Δαβερώνης, Γεν. 

Γραμματέας Π.Ο.Ε.Σ.Ε. & Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Σ.Α., κ. Κ. Αγραπιδάς, Γεν. Δ/
ντής Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 
και ο κ. Χρ. Ιωάννου, Δ/ντής Τομέα Απασχόλησης & Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ.  



Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ο-
σίου Σεραφείμ του Σάρωφ στο Χιονο-
δρομικό Κέντρο στο ορεινό Σέλι.

 Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθη-
καν ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Αναστά-
σιος Μπαρτζώκας, ο Πρόεδρος και 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Χιονοδρομικού Κέντρου, αρκετοί 
χιονοδρόμοι και ευλαβείς προσκυνη-
τές, ενώ στο τέλος ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
τέλεσε μνημόσυνο για τους αειμνή-
στους χιονοδρόμους και συμβούλους 
του Χιονοδρομικού Κέντρου.

 Στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις 
του χιονοδρομικού κέντρου ευλόγη-
σε τη βασιλόπιτα του Χιονοδρομικού 
Κέντρου, παρακάθισε στην εόρτια 
τράπεζα που παρέθεσε το διοικητικό 
συμβούλιο και ευχήθηκε ο προστάτης 
των Χιονοδρόμων, Όσιος Σεραφείμ 
του Σάρωφ, να τους προστατεύει και 
να ευλογεί το έργο τους ώστε και η φε-
τινή χιονοδρομική χρονιά να τύχει της 
ίδιας επισκεψιμότητας και διάρκειας με 
την περσινή.

 Στο Μητροπολιτικό 
Μέγαρο Βεροίας προ-
σήλθαν, όπως κάθε χρό-
νο, παραμονές της Πρω-
τοχρονιάς φορείς, μπά-
ντες, σωματεία, σύλλο-
γοι, νέοι και νέες, κληρι-
κοί και λαϊκοί για να ψάλ-
λουν τα Πρωτοχρονιάτικα 
κάλαντα και να ευχηθούν 
στον Ποιμενάρχη μας, 
Μητροπολίτη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονα.

 Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων τους υπο-
δέχθηκε όλους με αισθή-
ματα χαράς και ευγνω-
μοσύνης και ευχήθηκε ο 
Πανάγαθος Θεός να ευ-
λογήσει τον νέο χρόνο, 
ώστε να αξιοποιήσουμε 
τον εποικοδομητικά για 
να προοδεύσουμε και 
κατά κόσμον αλλά πολύ περισσότερο κατά Θεόν, ζώντας και εργα-
ζόμενοι σύμφωνα με το θέλημα του.

 Παράλληλα, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, μοίρασε σε όλους το 
νέο ημερολόγιο της Μητροπόλεως μας, το οποίο είναι αφιερωμέ-
νο στον μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, με 
αφορμή τη γέννηση του το έτος 323 π.Χ. αλλά και τα πρόσφατα 
εγκαίνια του μεγάλου Μουσείου της Βεργίνας, της πρω-
τεύουσας των Μακεδόνων βασιλέων και του πατέρα του 
Φιλίππου. 

 Το μεσημέρι της 31ης Δεκεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ευλόγησε και έκοψε 

την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα για τους εργαζομένους και τους 
διακονούντες στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ δεν πα-
ρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους συνερ-
γάτες του, με πρώτο τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα, για την προσφορά τους στο έργο 
της Ιεράς Μητροπόλεως.
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ΑΔΑΜ: 22PROC011927696
ΑΔΑ: 6Λ2Υ4690Β7-Τ5Μ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βέροια,  29 Δεκεμβρίου 2022
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ         Α.Δ.:   33/2022
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Περιοχή ΑσωμάτωνΤ.Κ.  : 591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157 
E-mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 25η/16-11-

2022 (Θέμα 6ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προ-
μήθεια «Ακτινολογικών Φιλμ» (CPV: 24931230-0) για τις ανάγκες 
του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού 
προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα 
εννέα ευρώ (49.639,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 2-1-2023 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 16-1-2023 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23-1-2023 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) η-
μερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυ-
ξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 180776. Ο διαγωνισμός εμπίπτει 
στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

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

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

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

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

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

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ:

Κοπή Βασιλειόπιτας 
και Έθιμο του Αγίου 

Βασιλείου του Καππαδόκη 
 Συνεχίζοντας την παράδοση 43 χρόνων από την ίδρυση του ο Σύλλογος Μι-

κρασιατών Ημαθίας, προσκαλεί τον κόσμο να παρακολουθήσει την Κυριακή το 
πρωί 8/1/2023 , τον παραδοσιακό χορό του Αγ.Βασιλείου και στη συνέχεια την 
κοπή της Βασιλειόπιτας στην Στέγη Γραμμάτων –Τεχνών Βέροιας. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
08.30 Εκκλησιασμός με Αρτοκλασία στο παρεκκλήσι του Αγ. Βασιλείου (οδός Π. 

Μελά).
10.30 Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας το χορευτικό τμήμα θα αποδώσει στον 

προαύλιο χώρο του Ναού τον τελετουργικό και παραδοσιακό χορό προς τιμήν του 
Αγίου.

11.00 Κοπή Βασιλειόπιτας! Για το πανάρχαιο Καππαδοκικό έθιμο θα μιλήσει το 
μέλος του Δ.Σ. Παπακανάκης Πάρης! Η χορωδία θα ψάλλει το βυζαντινά κάλαντα 
και το χορευτικό τμήμα με συνοδεία ζωντανής μουσικής θα αποδώσει παραδοσια-
κούς χορούς.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα μοιραστούν Βασιλειοπιτάκια! Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Εκ του Δ.Σ.

Λαμπρός εορτασμός του Οσίου 
Σεραφείμ του Σάρωφ στο Χιονοδρομικό 

Κέντρο στο ορεινό Σέλι

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα 
και κοπή βασιλόπιτας για εργαζομένους 

και διακονούντες 
στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως



Ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές 
της 9ης αγω-

νιστικής της Super 
League 2, με τον 
Κακουλίδη από την 
Θράκη να «σφυρί-
ζει» το ματς ΒΕΡΟΙΑ 
- Μακεδονικός. Το 
παιχνίδι της Αναγέν-
νησης Καρδίτσας 
με τον Ηρακλή θα 
διευθύνει ο Ημαθιώ-
της Καραντώνης με 
πρώτο βοηθό τον 
Καραγκιζόπουλο, 
ενώ στον αγώνα ΟΦ 
Ιεράπετρας - Ολυμπι-
ακός Β’ θα είναι 2ος 
βοηθός ο Χριστοδού-
λου από την Ημαθία.

Αναλυτικά:
Super League 2 – 9η αγω-

νιστική
Βόρειος Όμιλος
Απόλλων Πόντου-Πανσερραϊκός (Τρίτη 

3/1 – 14:45)
Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Δανδανόπουλος, Χρυσέλης (Ξάν-

θης)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής (Τρίτη 
3/1 – 14:45)

Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Καραγκιζοπουλος (Ημαθίας), Βερ-

γέτης (Αργολίδας)

ΠΑΟΚ Β-Απόλλων Λάρισας (Τρίτη 3/1 – 
14:45)

Διαιτητής: Στρατούδης (Έβρου)
Βοηθοί: Καρασαββαϊδης, Σακαλογλου 

(Καβάλας)

ΑΕΛ-Παναθηναϊκός Β (Τετάρτη 4/1 – 
14:45)

Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Μπαλιακας (Κοζάνης), Φραγιος 

(Μακεδονίας)

Ηρακλής Λάρισας-Θεσπρωτός (Τετάρτη 
4/1 – 14:45)

Διαιτητής: Καλατζής
Βοηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), Τσιλκητα-

ρη (Πιερίας)

Διαγόρας-Αλμωπός Αριδαίας (Τετάρτη 4/1 
– 14:45)

Διαιτητής: Ρηγόπουλος (Ηλείας)
Βοηθοί: Νικολάου, Ισσα (Αθηνών)

ΒΕΡΟΙΑ-Μακεδονικός (Πέμπτη 5/1 –
15:15)

Διατητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Βοηθοί: Τζιότζιος (Θράκης), Καραγιάννης 

(Θράκης)
Ρεπό: Νίκη Βόλου

Πρόκειται για τον 
27χρονο αμυντικό 
Άρη Κολλαρά που 

αγωνίστηκε σε Αλμωπό 
Αριδαίας, Καβάλα, Ιωνικό, 
Παναργειακό, Αήττητο 
Σπάτων και τον 25χρονο 
Λαζαρο Ελευθεριάδη που 
έπαιξε σε Χανιά, Τρίκα-
λα, Αλμωπό Αριδαίας και 
Θύελλα Φιλώτα.

Τέλος, αύριο πιθανότατα θα ανα-
κοινωθεί στους παίκτες που δεν υπο-
λογίζονται (3 που δεν έχουν συμμετο-
χές μέχρι τώρα και ένας βασικός) και 
αν συμφωνησουν θα αποχωρήσουν 
από την ομάδα.

Πηγή: kerkidasport.gr

ΕΠΣ Ημαθίας
Επίσκεψη των μικτών ομάδων στον Μητροπολίτη

Τα πρωτοχρονιάτικα κά-
λαντα τραγούδησε αντιπρο-
σωπεία ποδοσφαιριστών 
των Μικτών Ομάδων της Έ-
νωσης Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) 
στον Μητροπολίτη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ.κ. Παντελεήμονα.

Η αντιπροσωπεία της 
Ένωσης αποτελούνταν α-
πό τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
κ. Στέργιο Μουρτζίλα, τον 
Πρόεδρο της Τεχνικής Επι-
τροπής κ. Γιάννη Μηνά, το 
μέλος αυτής κ. Πασχάλη Λι-
θοξόπουλο, καθώς και τους 
Ενωσιακούς Προπονητές 
κ.κ. Γιοβανόπουλο Μανώλη και Κουλακιώτη Γιώργο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ανήμερα της παραμονής πρωτοχρονιάς στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως στη 
Βέροια, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να ανταλλάσσουν ευχές με τον Σεβασμιότατο μέσα σε πολύ ευχάριστο κλίμα.

Διαιτητής από την Θράκη
στο ΒΕΡΟΙΑ - Μακεδονικός

Ελευθεριάδης και Κολλαράς
στη Βέροια
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Η χρονιά που έφυγε άφησε πίσω της 
ένα πολύ ενδιαφέρον ξεκίνημα στο 
πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής και 

μια ελπιδοφόρα εικόνα για το μέλλον του 
Φιλίππου Βέροιας.

Το καινούριο ξεκίνημα στα λημέρια της Β’ Εθνικής, 
αποδεικνύει ότι η περσινή κακή χρονιά και ο υποβιβα-
σμός από την Α2 μένει στο παρελθόν και αποτελεί οδη-
γό για ένα καλύτερο αύριο, με τα μαθήματα που έδωσε 
στην ομάδα μας.

Στη νέα σεζόν και την πρόσκληση της τρίτης τη τάξει 
εθνικής κατηγορίας, η ομάδα μας συμμετάσχει στον 3ο 
όμιλο, με αντιπάλους τον Βίκο Ιωαννίνων, τα Τρίκαλα, 
τον Έσπερο Λαμίας, τη Δόξα Λευκάδας, τη Νίκη Βόλου, 
τον Ναύαρχο Βότσης, την Αναγέννηση Καρδίτσας, τον 
Πρωτέα Γρεβενών, τον Ολυμπιακό Βόλου και τον ΑΓΣ 
Ιωαννίνων.

Το “ταμείο” του πρώτου γύρου μετρά συνολικά έξι 
νίκες και τέσσερις ήττες, επίδοση που κατατάσσει την 
ομάδα μας στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα και 
μία νίκη μακριά από τη ζώνη των play-off.

Όντας προσγειωμένος στην πραγματικότητα και 
λαμβάνοντας υπόψη το όραμα της αναγέννησης της 
ομάδας, πρωταρχικός στόχος του Φιλίππου Βέροιας 
ήταν η δημιουργία των βάσεων για το μέλλον της ομά-
δας, κάτι που επανειλλημμένως ανέφερε και ο προπο-
νητής μας.

Τον δύσκολο ρόλο του προπονητή στο νέο εγχείρη-
μα, ανέλαβε ο επί έξι συναπτά έτη παίκτης της ομάδας 
και αρχηγός, Ευθύμης Κοθράς, ο οποίος στα 40 του α-
ποφάσισε να αφήσει το παρκέ και να λάβει θέση στους 
πάγκους.

Εφόσον, στόχος είναι η δημιουργία κορμούς φυσικό 
επακόλουθο είναι η ομάδα να στηριχθεί και σε νεαρούς 
παίκτες, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από λίγους, αλλά κα-
λούς έμπειρους.

Τορόστεραπαρτίζεται
απότους:

Αποστολίδης Απόστολος
Ιγγλέζος Οδυσσέας-Κωνσταντίνος
Καραγιώργος Παναγιώτης
Νικάι Αθανάσιος
Δημαλής Νικόλαος
Δάνης Ελευθεριάδης
Ξενιτίδης Φώτης
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Κάτζος Αλέξης
Μπένας Σταμάτης
Πολυμένης Χρήστος
Αμανατίδης Χαρίλαος
Λαζός Ζήσης

Οισκόρερ
Ελευθεριάδης  ........................................ 230 πόντοι
Ξενιτίδης  ............................................... 147 πόντοι

Μπένας .................................................  136 πόντοι
Αποστολίδης  ........................................... 71 πόντοι
Κάντζος  ................................................... 41 πόντοι
Κωνσταντινίδης  ....................................... 33 πόντοι
Ιγγλέζος  ................................................... 31 πόντοι
Καραγιώργος  .......................................... 31 πόντοι
Νικάι ........................................................  23 πόντοι
Δημάλης  .................................................. 15 πόντοι
Αμανατίδης  ............................................... 2 πόντοι

Τααποτελέσματα
τουπρώτουγύρου:

1η αγωνιστική (08/10/2022)
Φίλιππος Βέροιας 66-70 ΑΟ Βίκος Ιωαννίνων
2η αγωνιστική (15/10/2022)
ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 70-78 Φίλιππος Βέροιας
3η αγωνιστική (22/10/2022)
Φίλιππος Βέροιας 85-73 ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών
4η αγωνιστική (29/10/2022)
Ναύαρχος Βότσης 68-84 Φίλιππος Βέροιας
5η αγωνιστική (05/11/2022)
Φίλιππος Βέροιας 83-65 ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας
6η αγωνιστική (12/11/2022)
Τρίκαλα Basket 66-61 Φίλιππος Βέροιας
7η αγωνιστική (19/11/2022)
Φίλιππος Βέροιας 82-69 ΑΓΣ Ιωαννίνων
8η αγωνιστική (26/11/2022)
ΓΣ Νίκη Βόλου 84-82 Φίλιππος Βέροιας
9η αγωνιστική (03/12/2022)
Φίλιππος Βέροιας 93-88 Έσπερος Λαμίας
10η αγωνιστική (10/12/2022)
ΡΕΠΟ
11η αγωνιστική (21/12/2022)
Δόξα Λευκάδας 86-53 Φίλιππος Βέροιας

Hβαθμολογία
1. Α.Ο. Βίκος Ιωαννίνων 10 9 1 19 877 625 252
2. Τρίκαλα Basket 10 9 1 19 788 636 152
3. Έσπερος Λαμίας 10 8 2 18 891 721 170
4. Α.Ε. Δόξα Λευκάδας 10 7 3 17 797 629 128
--------------------------------------------------------------------
5. Φίλιππος Βέροιας 10 6 4 16 767 739 28
6. Γ.Σ. Νίκη Βόλου 10 6 4 16 767 773 -6
--------------------------------------------------------------------
7. Α.Σ. Αναγέννηση Καρδίτσας 10 4 6 14 676 784 -108
8. Α.Π.Σ. Ναύαρχος Βότσης 10 3 7 13 643 798 -155
9. Φ.Ο. Πρωτέας Γρεβενών 10 2 8 12 643 739 -96
10. Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 10 1 9 11 680 857 -177
--------------------------------------------------------------------
11. Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων 10 0 10 9 624 852 -228

* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα 
μπουν στα Playoffs

** η τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα υπο-
βιβάζονται στη Γ’ Εθνική

*** οι θέσεις 7-10 θα παίξουν στα Playouts
*** ο ΑΓΣΙ έχει τιμωρηθεί με -1 βαθμό

Πηγή: kerkidasport.gr

Ο ταλαντούχος 
επιθετικός 
Δημήτρης 

Γιουκούδης, που 
αγωνιζόταν μέχρι 
πρότινος στον 
Αλμωπό Αριδαίας, 
είναι η πρώτη μετα-
γραφή της «Βασί-
λισσας του βορρά» 
για την περίοδο του 
Ιανουαρίου!

Ο 25χρονος ποδοσφαιρι-
στής, που αποτελούσε βασι-
κό στέλεχος της ομάδας της 
Αριδαίας και έναν από τους 
καλύτερους ποδοσφαιριστές 
της, βρέθηκε σήμερα στα 
γραφεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
και έδωσε τα χέρια με τους 
ανθρώπους της «Βασίλισ-
σας», ενώ αύριο θα δώσει 
το παρών και στην προπό-
νηση των «κυανέρυθρων».

Έτσι, η ΒΕΡΟΙΑ ενισχύε-
ται σε μια θέση που παρου-
σίαζε αδυναμίες, αυτή του 
κεντρικού επιθετικού, με το 
νέο προπονητή της ομάδας 
Κώστα Βελιτζέλο να έχει ένα 
ακόμη «όπλο» στην φαρέ-
τρα του, ενόψει της δύσκο-
λης συνέχειας του πρωτα-

θλήματος.
Το νέο απόκτημα της 

«Βασίλισσας», που είναι 
γιος του παλαίμαχου άσου 
του Άρη, Αντώνη Γιουκούδη, 
έχει αγωνιστεί εκτός από τον 
Αλμωπό σε Σαντορίνη, Α-
ναγέννηση Επανομής, Ο.Φ. 
Ιεράπετρας, Παναρκαδικό.

Οι γιορτές βρήκαν τον Φίλιππο Βέροιας 
να περνάει ποιοτικό χρόνο εντός κι εκτός 
παρκέ σαν μια καλή μπασκετική οικογένεια.

Το διήμερο 28-29 Δεκεμβρίου, καλαθο-
σφαιριστές του παιδικού τμήματος της ομά-
δας ταξίδεψαν στον Βόλο συνοδεία του Χρι-
στόφορου Κουρουζίδη για τη διεξαγωγή δύο 
φιλικών αναμετρήσεων. Λαμβάνοντας υπό-
ψιν την περίοδο και τον προορισμό, ήταν μια 
καλή ευκαιρία για πνευματική ξεκούραση και 
σύσφιξη σχέσεων. Για τον λόγο αυτό, στην 
εκδρομή συμμετείχαν, επίσης, αρκετοί γονείς 
των παικτών και διοργανώθηκαν εξωαγωνι-
στικές δραστηριότητες στον γιορτινό Βόλο.

Αντίπαλοι της Βεροιώτικης ομάδας ήταν 
η Αθλητική Ένωση Βόλου Διμηνίου (ΑΕΒΔ) 

και η Νίκη Βόλου, με τις αναμετρήσεις να 
διεξάγονται στο Κλειστό της Νέας Ιωνίας. Το 
βράδυ της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου (20:30) 
πραγματοποιήθηκε το φιλικό με την ΑΕΒΔ, 
ενώ την επόμενη μέρα (29/12, 14:00) ακο-
λούθησε η αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου. Η 
παρουσία του Φιλίππου Βέροιας γεμίζει αισι-
οδοξία για το μέλλον και τα συμπεράσματα 
είναι χρήσιμα, απέναντι σε δύο άγνωστες 
ομάδες, από την άποψη του ότι ο Φίλιππος 
δε τις αντιμετωπίζει στο ίδιο πρωτάθλημα και 
δεν υπήρχε η δυνατότητα μελέτης.

Το διήμερο στο Βόλο έφερε κοντά τόσο 
τους παίκτες μεταξύ τους, όσο και τους γο-
νείς με την ομάδα, δημιουργώντας μια σχέ-
ση αμοιβαίας εμπιστοσύνης!

Φίλιππος Βέροιας: Όσα μας άφησε
το 2022 στη Β’ Εθνική

Γιουκούδης η πρώτη χειμερινή
μεταγραφή της ΒΕΡΟΙΑΣ!

«Εορταστικά» φιλικά στο Βόλο το 
παιδικό τμήμα του Φιλίππου Βέροιας
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Ορισμός εξ αναβολής αγώνων 
από την ΕΠΣ Ημαθίας

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται ότι:

Ο αναβληθείς αγώνας της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 
της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ένωσης ανάμεσα στις ομάδες 
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ και ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ 
ορίζεται να διεξαχθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 3 
μ.μ. στο ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

Ο αναβληθείς αγώνας της 4ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 
Υποδομών Κ-14 της Ένωσης ανάμεσα στις ομάδες ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 
και ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ορίζεται να διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 11 π.μ. στο ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΑ-
ΚΟΧΩΡΙΟΥ. Υπενθυμίζεται ότι δεν θα διεξαχθούν το προσεχές 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 7-8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 άλλοι αγώνες των 
Πρωταθλημάτων Υποδομών Κ-16 και Κ-14, τα οποία επανεκκινούν 
με τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 14-15 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.

Μεταγραφικό... ντεμαράζ
από τον ΦΑΣ Νάουσα!

Σε μεταγραφικό... ντεμαράζ προχωράει η διοίκηση του ΦΑΣ Νά-
ουσα, η οποία ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόκτηση 6-7 ποδο-
σφαιριστων. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του kerkidasport.
gr υπάρχει συμφωνία με συγκεκριμένους παίκτες και τα δελτία 
τους βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων της Νάουσας, ενώ αυτό 
που απομένει είναι να κατατεθούν στην ΕΠΣ Ημαθίας. Η ενίσχυση 
της ομάδας είναι γνωστό ότι ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να 
μπορέσει να κανει μια καλύτερη πορεία στον β’ γυρο του πρωτα-
θλήματος.

Εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων που όλα δείχνουν ότι θα 
γίνουν το αργότερο έως την Πέμπτη 5/1.

πηγή: kerkidasport.gr
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Η νέα χρονιά 
αναμέ-
νεται να 

είναι γεμάτη από 
μεγάλες αθλητι-
κές στιγμές και 
το SPORT24 σάς 
παρουσιάζει το 
καλεντάρι του 
2023.

Το 2023 μπήκε πριν 
δύο 24ώρα και αναμένεται 
να είναι γεμάτο μεγάλες 
αθλητικές στιγμές σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Εμείς επιλέξαμε ορι-
σμένα από τα κορυφαία 
αθλητικά γεγονότα της 
χρονιάς τα οποία αναμέ-
νεται να τραβήξουν πάνω 
τους όλα τα βλέμματα και 
να απασχολήσουν τους 
φιλάθλους στη χώρα μας.

Όπως θα δείτε υπάρ-
χουν πολλές σπουδαίες 
διοργανώσεις ενώ ειδικά 
στα Ολυμπιακά αθλήματα 
θα έχουμε μεγάλες μάχες 
αφού θα αρχίσουν να κρί-
νονται προκρίσεις για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Παρίσι το 2024.

Tαμεγαλύτεραδιεθνή
αθλητικάγεγονότα

του2023
Ιανουάριος 2023
16-29  Ιανουαρ ίου : 

Australian Open - Μελ-
βούρνη, Αυστραλία

12-29 Ιανουαρίου: Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα αν-
δρών χάντμπολ - Πολω-
νία, Σουηδία

Φεβρουάριος 2023
8-12 Φεβρουαρίου: Ευ-

ρωπαϊκό πρωτάθλημα πο-
δηλασίας - Ελβετία

12 Φεβρουαρίου: Super 
Bowl - Αριζόνα, ΗΠΑ

18 Φεβρουαρίου: Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα ανω-
μάλου δρόμου - Αυστραλία

19 Φεβρουαρίου: NBA 
All Star Game

Μάρτιος 2023
2-5 Μαρτίου: Ευρωπα-

ϊκό πρωτάθλημα κλειστού 
στίβου - Κωνσταντινούπο-
λη, Τουρκία

5 Μαρτίου έως 26 Νοεμ-
βρίου - Παγκόσμιο πρωτά-
θλημα Formula 1

5-15 Μαρτίου: Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα σκο-
ποβολής (10μ.) - Ταλίν , 
Εσθονία

25 Μαρτίου - 5 Απριλί-
ου: Παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα πυγμαχίας γυναικών

22-26 Μαρτίου: Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα καρά-
τε - Ισπανία

29 Μαρτίου: Τελικός 
LEN Euro Cup γυναικών

Απρίλιος 2023
1 Απριλίου: Τελικός 

LEN Champions League 
γυναικών

11-16 Απριλίου: Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα ενόρ-
γανης γυμναστικής

17-23 Απριλίου: Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα πάλης 
- Κροατία

29 Απριλίου: Τελικός 
LEN Euro Cup ανδρών

29 Απριλίου: Τελικός 
LEN Challenger Cup

Μάιος 2023
1-14 Μαΐου: Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα πυγμαχίας 
ανδρών

3 Μαΐου: Τελικός Euro 
Cup μπάσκετ

6-28 Μαΐου: 2023 Giro 
d’Italia (Ποδηλασία) - Ιταλία

7-14 Μαΐου: Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα τζούντο - 
Ντόχα, Κατάρ

20-28 Μαΐου: Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα πινγκ 
πονγκ - Νότια Αφρική

21 Μαΐου:  Τελ ικός 
EuroLeague - Λιθουανία

22 Μαΐου:  Τελ ικός 
Champions League βόλεϊ 
ανδρών

25-28 Μαΐου: Ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα κωπηλα-
σίας - Σλοβενία

28 Μαΐου-11 Ιουνίου: 
Roland Garros - Παρίσι, 
Γαλλία

29 Μαΐου - 4 Ιουνίου: 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
τάε κβον ντο

31 Μαΐου:  Τελ ικός 
Europa League - Puskas 
Arena (Βουδαπέστη, Ουγ-
γαρία)

Ιούνιος 2023
1-18 Ιουνίου: Τελικοί 

NBA
4 Ιουν ίου:  Τελ ικός 

Champions League χά-
ντμπολ γυναικών

7 Ιουν ίου:  Τελ ικός 
Conference League - 
Πράγα, Τσεχία

9-25 Ιουνίου: Ευρωπα-
ϊκοί Αγώνες 2023 - Κρακο-
βία, Πολωνία

10 Ιουνίου: Τελικός 
Champions League - Ο-
λυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ 
( Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η , 
Τουρκία)

10-11 Ιουνίου: 24 ώρες 
Le Mans - Λε Μαν, Γαλλία

14-18 Ιουνίου: Τελικοί 
UEFA Nations League 
2023 - Ρότερνταμ & Ένσε-
ντε (Ολλανδία)

1 5 - 2 5  Ι ο υ ν ί ο υ : 
Eurobasket γυναικών - Ισ-
ραήλ, Σλοβενία

18 Ιουνίου: Τελικός 
Champions League χά-
ντμπολ ανδρών

30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου: 
Super Final παγκοσμίου 
κυπέλλου πόλο ανδρών

Ιούλιος 2023
1-23 Ιουλίου: Tour de 

France (Ποδηλασία) - Ι-
σπανία & Γαλλία

3-16 Ιουλίου 2023: 
Wimbledon 2023 - Λονδί-
νο, Αγγλία

10 Ιουλίου - 20 Αυγού-
στου: Παγκόσμιο Κύπελλο 
ποδοσφαίρου γυναικών - 
Αυστραλία & Νέα Ζηλαν-

δία
12-16 Ιουλίου: Τελικοί 

Nations League βόλεϊ γυ-
ναικών - ΗΠΑ

14-30 Ιουλίου: Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα υγρού 
στίβου της FINA - Φου-
κουόκα (Ιαπωνία)

19-23 Ιουλίου: Τελικοί 
Nations League βόλεϊ αν-
δρών - Πολωνία

22-28 Ιουλίου: Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα ξιφα-
σκίας - Ιταλία

31 Ιουλίου - 6 Αυγού-
στου: Παγκόσμιο πρωτά-
θλημα τοξοβολίας - Γερ-
μανία

Αύγουστος 2023
2-6 Αυγούστου: Ευρω-

παϊκό πρωτάθλημα κωπη-
λασίας

3-13 Αυγούστου: Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ποδηλασίας - Γλασκώβη, 
Σκωτία

10-20 Αυγούστου: Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα ιστι-
οπλοΐας

14 Αυγούστου - 3 Σε-
πτεμβρίου: Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα σκοποβολής, 
Πολωνία

15 Αυγούστου - 3 Σε-
πτεμβρίου: Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα βόλεϊ γυναι-
κών

16 Αυγούστου: UEFA 
Super Cup

19 Αυγούστου - 10 
Σεπτεμβρίου: Vuelta a 
España (Ποδηλασία) - Ι-
σπανία

19 -27  Αυγούστου : 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Στίβου - Εθνικό Κέντρο 
Στίβου (Βουδαπέστη, Ουγ-
γαρία)

23-27 Αυγούστου: Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα ρυθ-
μικής γυμναστικής - Βα-
λένθια, Ισπανία

25 Αυγούστου - 10 Σε-
πτεμβρίου: Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Μπάσκετ - Ινδονη-
σία, Ιαπωνία & Φιλιππίνες

28 Αυγούστου - 10 
Σεπτεμβρίου: US Open - 
Φλάσινγκ Μέντοους (Νέα 
Υόρκη, ΗΠΑ)

28 Αυγούστου - 16 Σε-
πτεμβρίου: Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα βόλεϊ αν-
δρών

Σεπτέμβριος 2023
2-9 Σεπτεμβρίου: Πα-

ράκτιοι Μεσογειακοί αγώ-
νες - Ελλάδα

2 - 17 Σεπτεμβρίου: 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
άρσης βαρών - Σαουδική 
Αραβία

3-10 Σεπτεμβρίου: 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
κωπηλασίας - Βελιγράδι, 
Σερβία

4-20 Σεπτεμβρίου: 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
σκιτ και τραπ - Αυστρία

8 Σεπτεμβρίου - 21 
Οκτωβρίου: Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ράγκμπι (Rugby 
Union) - Γαλλία

16 - 24 Σεπτεμβρίου: 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
πάλης - Βελιγράδι, Σερβία

30 Σεπτεμβρίου: Τελι-
κός AFL 2023 - Γήπεδο 
Κρίκετ Μελβούρνης (Μελ-
βούρνη, Αυστραλία)

30 Σεπτεμβρίου - 8 
Οκτωβρίου: Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ενόργανης 
γυμναστικής - Αντβέρπ, 
Βέλγιο

Οκτώβριος 2023
4-8 Οκτωβρίου: Παγκό-

σμιο πρωτάθλημα τζούντο
7-21 Οκτωβρίου: Ευ-

ρωπαϊκό πρωτάθλημα 
πόλο

12 Οκτωβρίου - 26 Νο-
εμβρίου: Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Κρίκετ 2023 - Ινδία

24-29 Οκτωβρίου: Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα κα-
ράτε

Νοέμβριος 2023
Δεν έχει οριστεί ημερο-

μηνία: Τελικοί Davis Cup 
2023 -

Δεν έχει οριστεί ημερο-
μηνία: Τελικοί ATP 2023 
- Pala Alpitour (Τορίνο, Ι-
ταλία)

3- Νοεμβρίου-17 Δε-
κεμβρίου:  Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Χάντμπολ 
γυναικών-Δανία, Νορβη-
γία Σουηδία

3-5 Νοεμβρίου: Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα τζού-
ντο, Γαλλία

Το καλεντάρι του 2023:
Τα μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα της χρονιάς

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2023

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

02-01-2023 μέχρι 

08-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τρίτη 3-1-2023

13:30-17:30 ΠΙ -
ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 
23310-23416

21:00-08:00ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

65931

Φαρμακεία
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Με-
λίκης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα και παππού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ

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

Τα παιδιά, 
Η εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

 Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου στις 4:00 μ.μ. 
στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας θα ευλογήσει τη βασιλόπιτα 
και θα απευθύνει χαιρετισμό στη καθιερω-
μένη Σύναξη Ιερομονάχων, Μοναχών και 
Μοναζουσών της Ιεράς Μητροπόλεως μας.   

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Πανα-
γίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό 

σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 
Την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο 

Πολιτισμού «Παντάνασσα» στη Νάουσα θα δεχθεί και θα ομιλήσει 
στα στελέχη του νεανικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, 
Κατερίνης και Πλαταμώνος. 

 Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό. 

 Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό των Αγί-
ων Αναργύρων Βεροίας, όπου θα ομιλήσει ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
Βεργίνης Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Ιανου-

αρίου 2023 στις 12.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας ο Ηρακλής Κων. 
Ανδρεάδης σε ηλικία 47 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Ιανου-

αρίου 2023 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μακρο-
χωρίου ο Σταύρος Γεωρ. Τοσουνί-
δης σε ηλικία 62 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Ιανουα-

ρίου 2023 στις 1.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Εμμανουήλ Avdoev σε 
ηλικία 62 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 

Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Σταύρος Κων. 
Κωνσταντινίδης σε ηλικία 
91 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

2 Ιανουαρίου 2023 στις 4.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Χρυσούλα Καλαϊτζό-
γλου σε ηλικία 77 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 

Ιανουαρίου 2023 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Αλε-
ξάνδρειας η Ειρήνη Συμεωνί-
δου σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 

Ιανουαρίου 2023 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Χαρίλαος Γεωρ. Χαριλάου, 
οδοντίατρος, σε ηλικία 63 ε-
τών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 Ιανουαρίου 
2023 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Βασιλική Ρουσάκη σε ηλικία 82 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 Ιανουα-

ρίου 2023 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας η Ανθούλα 
Κυρ. Κεχαγιά σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Ιανουα-

ρίου 2023 στις 1.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργιανών ο 
Αχιλλεύς Ισαάκ Αποστολίδης σε 
ηλικία 88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Ιανου-

αρίου 2023 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Αρετή Παπαρουσο-
πούλου σε ηλικία 88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Ιανου-

αρίου 2023 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Αλεξάνδρειας η  Ανδρομάχη 
Γκαρανάτσιου σε ηλικία 96 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 στις 2.30 μ.μ. από τον 

Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Αικατερίνη Κω-
τιάδου σε ηλικία 69 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα 
Βέροιας η Θεοφανή Μυλωνά σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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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
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
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  αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας,  πολύ κοντά 

στο χωριό, με ηλε-

κτρικό ρεύμα, είναι 

ποτιστικό και χέρσο. 

Πληρ.  τηλ. :  23310 

27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό -

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και οι-

κοδομήσιμο, με απο-

θήκη 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 Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τι-

μή 270 ευρώ. Πληρο-

φορίες: mapapad@

o t e n e t . g r  6 9 7 4 

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΡΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 300τ.μ σε οικοπε-
δο μεγαλο 280000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 40000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πανωΔιαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρα Αριστη 
95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια  25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γραφειο 32 τ.μ μικτα ανακαινισμενο 28000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται μονοκατοικία 85μ²  με μεγάλο οικόπεδο 
στην Καστανιά
Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 
1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 
Καλλιθέα
Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 
Βικέλα
Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας
Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι
Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 
και Επιπλωμένο στο Κέντρο της
Θεσσαλονίκης
Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα
Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-
ντρο της Νάουσας
Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου
Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 
50μ2 έκαστη στο Σέλι.
Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 
Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.
Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 
ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο
Κέντρο.
Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.
Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο
Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-
τίας Οδού
Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 
στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλεκτρι-
κές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 
μεγάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πε-
τρελαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο 
πράσινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ 

κ.λ.π. Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ.ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, μεταποί-
ηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λογίστρια, β) Γεωπό-
νος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αιτήσεις και βιογραφικά ση-
μειώματα στο email: athinasmpc@gmail.com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2331051093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως εξοπλι-
σμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κεντρικό πεζόδρο-
μο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6971831009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά -
τομο με γνώσεις 
Λογιστικής και Μι-
σθοδοσίας. Πληρ. 
τηλ.: 6932 245383.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. Δι-

αθέτει μεταλλικό ρολό ασφαλεί-

ας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη 
Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 
οδοντιατρείο, ανειδίκευτος 
για ημιαπασχόληση. Πληρ. 
τηλ.: 6946 145626.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη μικρών παιδιών και νηπί-
ων για πρωϊνή ή απογευματινή 
απασχόληση με μεγάλη εμπει-
ρία. Πληρ. τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6945 738276 κα Βέ-
τα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φροντίδα και περιποίηση 
ηλικιωμένων για 24 ώρες. 
Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ετών. 
Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 
Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-
νόμενα καθίσματα και τιμό-
νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 
λάστιχα καινούργια 11/2022, 
σύστημα παρκαρίσματος, 
ABS, ESP, βοήθεια εκκί-
νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 
5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 
6948 119922 κ. Γιώργος.
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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,ανακαινι-
σμένο,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

Ζητούνται σύμβουλοι τηλε-
φωνικών πωλήσεων για το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 
‘Μαργαριτόπουλος’ που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο των ασφα-
λειών, της ενέργειας ELPEDISON 
και των τηλεπικοινωνιών WIND, 
που εδρεύει στη Βέροια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφω-

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και 

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

Πωλητής/τρια για το πρατήριο
της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ – Διαχειριστής eshop

Πλήρηςπεριγραφήθέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκαταστάσεις της ,που 
βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, πωλητής/πω-
λήτρια για το πρατήριο όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό. Σε μέλλοντα χρόνο, θα διαχειρί-
ζεται και εκτελεί και τις παραγγελίες του e-shop της ΑΛΜΗ. 

Aπαραίτηταπροσόντα:
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency ή Lower)
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, εξωστρέφεια, άνεση 

στην επικοινωνία.
•Απαραίτητη η εμπειρία στην λιανική πώληση τουλάχιστον 1 έτος.
•Γνώση Photoshop ή Canva
•Γνώση ΕRP και διαχείρισης eshop
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Ικανότητα να ανταποκρίνεται και να λύνει τα προβλήματα του πελάτη.
Αρμοδιότητες:
•Άψογη εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την αύξηση των πωλή-

σεων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
•Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των προϊόντων
•Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•Διαχείριση, προετοιμασία & αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών
•Ενημέρωση του eshop/επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια IT.
Ηεταιρίαπροσφέρει:
•Πλήρη απασχόληση
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώματα 
αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Η βιομηχανία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (Μαυροβούνι Ν. Πέλλης) ενδια-
φέρεται να προσλάβει άτομο με σπουδές που σχετίζονται με την 
χημεία ή την επεξεργασία τροφίμων, με σκοπό την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής στο χώρο της αγροδιατροφής, σε συνεργασία με 
το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: efthimiospapado@hotmail.com. Για τυχόν περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6973982033.



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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Τα ΓραφείαΠωλήσεων του κ. Γ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (τουλά-
χιστον) στον Κλάδο Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasia@yahoo.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ studio 20τμ  επιπλωμένο 180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ 
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ studio  25  ανακαινισμενο  160€
-ΕΛΙΑ  50 τμ καινουργιο  πολύ καλο  250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  55 τμ  3 χωροι θεα  καλό 240€
-ΡΟΛΟΙ 55τμ 3 χώροι ανακαινισμενο ατομ λεβητ 
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  40τμ super lux  επιπλωμενο 
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   50τμ superlux  επιπλωμενο  
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  60 τμ καινούριο ατομ. Θερμ επι-
πλωμενο 400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  75τμ καινούργιο   τζάκι , θέα 350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ  
350€  
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  89τμ ανακαινισμενο ατομ θερμ 
πετρ    320€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  85τμ επιπλωμένο  πλήρες , ατομ. 
Θερμ. 300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90τμ , ατομ. Θερμ.   330 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  100τμ 3δωμ  230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 60τμ 1δωμ σαλονι επιπλωμε-
νο 250 ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ  25 ΤΜ ανακαινσμενο lux ενοικιο 250  
28000 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος 
23000 ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  35 τμ καινουργιο  32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45τμ καινούργιο τζακι 44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  60 τμ καινουργιο τζακι   54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι  
57000 ε
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τμ καλό τζακι 45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ 85τμ καινούργιο  84000 €
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90 τμ ισογειο ατομ λεβητας αυλη  
48000€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  80τμ καλό 47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη 
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85τμ 10ετών parking 85.000€
-ΡΟΛΟΙ 90 τμ ανακαινισμενο lu ατομ λεβητας 4 
όροφος θέα 90.000€
-ΡΟΛΟΙ  90τμ  καλο χωριζεται σε 2  47.000€
-ΓΗΠΕΔΟ  95τμ πολύ καλο ετοιμο αποθηκη με-
γαλη πυλωτη  55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα 
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ 
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105τμ πολύ καλο , αποθηκη θεα,  
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα 
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  70τμ και για επαγγελματική στέγη 
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ  ΚΕΝΤΡΟ 170τμ  LUX καινούργια 
θέα   300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια 
180.000€
-ΚΤΕΛ 115 ΤΜ 4=os ΘΕΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ 58000 ε
-ΑΓ. ΑΜΤΩΝΙΟΣ 100 ΤΜ 1=ος    ΚΕΝΤΡΟ 47000 ε  

-ΚΤΗΡΙΟ  280 ΤΜ  2 διαμεριματα 100 τμ και μα-
γαζι 80 τμ  140000 ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 80 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 ΤΜ 43000ε
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  120 ΤΜ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ  58000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH 
320000 ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ    
220000 ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ  
170000 ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ  70 ΤΜ  ΠΑΛΙΟ ΣΕ 800 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 38000 ε 
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ  70 ΤΜ ΣΕ 500 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙ-
ΜΗ 14000 ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ    100 ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟ ΤΙΜΗ 22000 ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ   90 ΤΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟ ΜΕ 1000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 80000 ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ 
180.000€
-ΕΛΙΑ 225τμ καλό 24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο 
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 90τμ κτίζει 100τμ 38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 326 τμ 
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ  520τμ 
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνω στο δρόμο  για 
μαγαζί 80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑ επάνω στο 
δρόμο 6000τμ 70.000€
-ΡΑΧΙΑ 1400τμ κεντρικό 78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ 16000τμ 50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ 400τμ θέα 120.000€
-ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 205 τμ 78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ  4500τμ 110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ 630τμ 70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  15τμ 21.000€     
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  25 τμ 36.000€
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΕΝΤΡΟ 35τμ 78.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 55τμ 220.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΙΚΑ 45τμ με πατάρι  48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 70τμ βενιζελου  58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ ρολόι 35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 60τμ βενιζελου 60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 45τμ 2χώροι 230€
-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ 2χωροι 200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ 2χωροι 180€
-ΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 115τμ 1ος όροφος 600€
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΑΖΙ 30τμ 150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Δέκα νέα μέτρα για την
αντιμετώπιση της έλλειψης 
φαρμάκων στη σύσκεψη 

υπουργού και φορέων

 Eυρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΠΕΦ, ΣΦΕΕ, ΠΦΣ καθώς και εκπρόσωπο 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, αναφορικά με τις ελλείψεις που πα-
ρουσιάζονται σε συγκεκριμένα φάρμακα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε από τον υπουργό, η επικαιροποίηση των μέτρων που 
ήδη έχουν ληφθεί και σχετίζονται με τον περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών και την 
αύξηση της επάρκειας φαρμάκων στη χώρα.

   Κοινή διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο αγγίζει τη 
χώρα μας σε μικρότερο βαθμό κυρίως λόγω και της παρουσίας βιομηχανικών μονάδων 
στην Ελλάδα.

   Η επικαιροποίηση των μέτρων έχει ως ακολούθως:
   1) Συνέχιση των ελέγχων των φαρμακαποθηκών για τη μη εξαγωγή των ελλειπτικών 

φαρμάκων, με μοναδική ποινή την αναστολή λειτουργίας σε όσες φαρμακαποθήκες δεν 
συνεργάζονται ή διατηρούν αποθεματικό.

   2) Συνέχιση του ελέγχου στις φαρμακευτικές εταιρείες για να διαπιστωθεί ότι έχουν 
την επάρκεια των φαρμάκων για την κάλυψη της ελληνικής αγοράς, ιδίως αντιπυρετικών 
και παιδιατρικών φαρμάκων.

   3) Αύξηση των παραγγελιών από τον ΙΦΕΤ για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες 
παρουσιάζεται η παγκόσμια έλλειψη.

   4) Ενημέρωση από τον ΕΟΦ για τα φάρμακα που λείπουν από την αγορά, ενώ πα-
ράλληλα θα γνωστοποιείται το πού υπάρχει υποκατάσταση φαρμάκων. Με τον τρόπο αυ-
τό οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι αντί συγκεκριμένου επώνυμου φαρμάκου, ποιο γενόσημο, 
αντίστοιχης αποτελεσματικότητας, μπορούν να προμηθευτούν.

   5) Επέκταση της συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων εκεί που υπάρχουν ελ-
λείψεις.

   6) Εξορθολογισμό των τιμών στα φάρμακα τα οποία είναι ελλειπτικά και πολύ χαμη-
λής κοστολογικής αξίας.

   7) Ύπαρξη συνεχούς συνεργασία με τους φαρμακοποιούς ώστε να μπορεί να εξυπη-
ρετείται καλύτερα ο πολίτης, όταν προκύπτουν ελλείψεις.

 8) Αύξηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ελλειπτικά φάρμακα.
 9) Ενημέρωση των γιατρών για τις ελλείψεις φαρμάκων, ώστε να προσαρμόζεται η 

συνταγογράφηση σε αντίστοιχα θεραπευτικής αξίας.
10) Επιπλέον αποφασίστηκε ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα εξαντλήσει τις δυ-

νατότητες αύξησης παραγωγής των γενοσήμων και οι πολυεθνικές εταιρίες θα εντείνουν 
την εισαγωγή των ελλειπτικών φαρμάκων.

 Ο υπουργός Υγείας κατέστησε σαφές ότι θα υπάρξουν συναντήσεις με τους ιατρικούς 
συλλόγους στο προσεχές χρονικό διάστημα για την ενημέρωση και τον συντονισμό επί 
του θέματος. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας υπογραμμίζεται ότι η χώρα μας έ-
χει προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε το παγκόσμιο πρόβλημα της 
έλλειψης συγκεκριμένων δραστικών ουσιών να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Ποδαρικό με νέες αυξήσεις στα τρόφιμα φαίνεται 
πως θα κάνουν τα νοικοκυριά το 2023, καθώς τα σού-
περ μάρκετ παραλαμβάνουν νέους, «φουσκωμένους» 
τιμοκαταλόγους από τους προμηθευτές τους σχεδόν 
σε όλα τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις 10% φέρνουν 
κύμα ανατιμήσεων

«Κυνηγάμε όλοι τις προ-
σφορές…Τι να κάνουμε; Οι 
προσφορές καλές είναι. Του-
λάχιστον εκεί δεν έχουμε πα-
ράπονο» δηλώνουν χαρακτη-
ριστικά καταναλωτές σε ρε-
πορτάζ που προβλήθηκε στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
Star, που επισημαίνουν ότι 
έχουν περικόψει τον αριθμό 
των ποσοτήτων που αγορά-
ζουν.

Τα αναψυκτικά και τα κρα-
σιά είναι τα πρώτα προϊόντα 
που κόβουν οι καταναλωτές 
από τις αγορές τους προκει-
μένου να μειώσουν τον λογα-
ριασμό.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι πε-
ριλαμβάνουν αυξήσεις στα 
πουλερικά, το μοσχάρι, τα 
αυγά, τη φέτα αλλά και σχε-
δόν όλους τους κωδικούς.

Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές 
στα ράφια

«Νέες αυξήσεις έχουμε…
Όχι μόνο από τις πολυεθνι-
κές. Από όλες τις εταιρίες. 
Όταν ανεβαίνει το κόστος 
μεταφοράς, το κόστος πα-
ραγωγής, όλα θα ανέβουν…
Αλλά αν δεν επιδοτήσουν το 
κόστος μεταφοράς, το κόστος 
παραγωγής, δεν πρόκειται να 
υπάρξει λύση στο πρόβλη-

μα» δηλώνει ο ιδιοκτήτης συνοικιακού σούπερ μάρ-
κετ.

Εκτός από τις τιμές και οι προσφορές βρίσκονται 
υπό πίεση. Συνεχώς μειώνονται σε κωδικούς που 
φεύγουν γρήγορα όπως τα καθαριστικά είδη, τα είδη 
προσωπικής υγιεινής αλλά και τα τρόφιμα.

(πηγή:Aftodioikisi. gr)
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Νέες αυξήσεις «φωτιά» 
σε τρόφιμα προϊόντα ευρείας 

κατανάλωση το 2023

Με μεταβολές στην κατανομή 
των βουλευτικών εδρών, 
ο νέος εκλογικός χάρτης 

-Παραμένουν οι 4 έδρες στην Ημαθία 
Το Υπουργείο Εσωτερικών 

ανακοινώνει τη νέα κατανομή 
των βουλευτικών εδρών α-
νά εκλογική περιφέρεια όπως 
προκύπτει από τα οριστικά α-
ποτελέσματα της απογραφής 
του νόμιμου πληθυσμού - κα-
τοικιών 2021 που εξέδωσε 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ).

 Με βάση την τελευταία 
κατανομή εδρών, όπως δια-
μορφώθηκε με το Προεδρι-
κό Διάταγμα 117/2018 - ΦΕΚ 
225/Α/31-12-2018, δύο έδρες 
κερδίζει η εκλογική Περιφέ-
ρεια της Ανατολικής Αττικής 
ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική 
Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. 

 Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, 
Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθί-
στανται μονοεδρικές. 

 Στο νομό Ημαθίας παραμένουν οι 4 έδρες.
Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από τις ε-

κλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν 
οι κάτοικοι εξωτερικού.

 Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εκλογών του 
Υπουργείου να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που θα αποτυπώνει τις πα-
ραπάνω μεταβολές και το οποίο πρόκειται να εκδοθεί έως τις 10 Ιανουαρίου του 2023.
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