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Με επίσημο κανάλι
στο Viber

η Φρόσω Καρασαρλίδου

Την λειτουργία του επίσημου καναλιού της στο Viber 
γνωστοποιεί η  Φρόσω Καρασαρλίδου, βουλευτής Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021, καθώς, όπως αναφέρει, το κινητό 
έχει γίνει η προέκταση του χεριού μας και είναι πλέον ο 
καλύτερος τρόπος αδιαμεσολάβητης, άμεσης, έγκυρης και 
έγκαιρης πληροφόρησης, αλλά και διάδρασης, ανταλλαγής 
απόψεων και σχολίων.

Η κα Καρασαρλίδου, καλεί τους πολίτες σε συμμετοχή,  
για επίκαιρο πολιτικό σχολιασμό, για την γνώμη και την 
κριτική τους, μέσα από το κανάλι, ακολουθώντας το link 
shorturl.at/dkTW9

Από τα 51 είδη θα φτάσει 
στα 60, το «Καλάθι
του νοικοκυριού»

Νέες κατηγορίες προϊόντων θα προστεθούν στο καλάθι 
του νοικοκυριού και από τα 51 είδη που περιλαμβάνει σή-
μερα, θα φτάσει στα 60, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον 
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη 
και από τον αναπληρωτή υπουργό, Νίκο Παπαθανάση 
κατά την επίσκεψή τους σε δύο καταστήματα γνωστών 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Μεταξύ των νέων κατηγορικών θα είναι και το μοσχάρι 
ενώ επιπλέον θα προστεθούν και ειδικά προϊόντα για την 
περίοδο της Σαρακοστή, που συνηθίζουν να αγοράζουν οι 
καταναλωτές αυτή την περίοδο.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Συμεών του Θεοδόχου,

Άννης Προφήτιδος

Αποχωρεί το μπλόκο της Κουλούρας

Μετά από 12 ημέρες στο δρόμο, οι αγρότες του συλλόγου γεωργών Βέροιας αποχώρησαν χθες, εκ των συνθηκών, 
από το μπλόκο της Κουλούρας, αφού, όπως λένε, άνοιξαν ένα δρόμο για τη διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων των αγρο-
τών, με τον αγώνα να συνεχίζεται και τις διεκδικήσεις να παραμένουν μέχρι την τελική δικαίωση. Σε ανακοίνωσή τους χαι-
ρετίζουν όλους τους συναδέλφους τους που συνεχίζουν στα μπλόκα. «Παραμένουμε δίπλα τους να κλιμακώσουμε όταν 
και όποτε…», διαβεβαιώνουν.

Μαζική η διαμαρτυρία 
καλλιτεχνών για τον κλάδο τους 

και τον πολιτισμό
Η απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022 και η υπαγωγή 

όλων των καλλιτεχνών στη μισθολογική βαθμίδα Τ.Ε. ήταν το βασικό 
αίτημα  της χθεσινής μαζικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έγινε 
μπροστά από τη Βουλή, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από τον χώρο 
του θεάματος, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας: 
-Την ίδρυση Δημόσιου και Δωρεάν Πανεπιστημίου Παραστατικών Τε-
χνών και μέχρι την ίδρυσή του, οριστική λύση στο ζήτημα των διπλω-
μάτων τους.– Συλλογικές συμβάσεις στο ελεύθερο θέατρο, τον οπτικο-
ακουστικό τομέα και τα ΔΗΠΕΘΕ– Γενναία αύξηση των επιχορηγήσεων 
του θεάτρου. Ζητούν επίσης κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών 
κενών με μόνιμους διορισμούς καθηγητών ειδικοτήτων (χορού και κινη-
ματογράφου) και έγκαιρη τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες και 
κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών μαθη-
μάτων, πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών στα καλλιτεχνικά μαθήμα-
τα και υποχρεωτική αναγνώρισή της.

Μάλιστα η προοπτική περεταίρω κινητοποιήσεων είναι ανοικτή, ενώ 
χθες και προχθές έμειναν κλειστά, θέατρα και μουσικές σκηνές, ενώ 
σταμάτησαν τα γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών, διαφημιστικών μέχρι και 
μεταγλωττίσεων.

Προς τα πού θα πάει η Μπατσαρά;
Τι σου είναι μια φωτογραφία α-

πό τα παλιά και τι συνειρμικά ε-
ρωτήματα προκαλεί… Εν μέσω 
δυο νυν υποψηφίων για τον Δήμο 
Βέροιας, του Μιχάλη Χαλκίδη και 
του Φώτη Κουτσουπιά, η Γεωργία 
Μπατσαρά, επι κεφαλής της δη-
μοτικής παράταξης «Βέροια πρω-
τεύουσα πόλη» στις εκλογές του 
2019, βρίσκεται και πάλι, εν όψει 
των εκλογών του Οκτωβρίου, στις 
κουβέντες που γίνονται τελευταία 
στα πολιτικά πηγαδάκια… Και τα 
ερωτήματα έχουν να κάνουν με τις 
προθέσεις της στις επερχόμενες 
δημοτικές εκλογές. Με ποιόν και 
προς τα πού θα γείρει η Μπατσα-
ρά; Δίπλα δεξιά; Δίπλα αριστερά; 
Εμπρός για αλλού, ή όπισθεν;

Έρχεται μπόνους με μειωμένα τέλη κυκλοφορίας
και ασφάλιστρα για συνεπείς οδηγούς;;;

 
   Η κυβέρνηση θέλει να βάλει φρένο στα τροχαία 

ατυχήματα που συνεχίζουν να είναι «μάστιγα» για την 
χώρα μας και ετοιμάζει ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο με βά-
ση τα οικονομικά κίνητρα. Συγκεκριμένα θέλει να δώσει 
μπόνους με μικρότερα τέλη κυκλοφορίας και μειωμένα 
ασφάλιστρα στους προσεκτικούς οδηγούς.

Τα οικονομικά αυτά κίνητρα θα παρέχονται σε νεα-
ρούς κατόχους Ι.Χ ηλικίας 18-38 ετών και στόχος είναι η 
συμμόρφωσή τους στους κανόνες του Κ.Ο.Κ και η απο-
φυγή σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημά-
των. Το όλο θέμα έχει ήδη συζητηθεί από την Κυβέρνη-
ση και εκπροσώπους από ασφαλιστικές εταιρείες και οι 
προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι οι εξής:

-Να χορηγούνται μειωμένα ασφαλιστικά συμβόλαια 
σε νέους κατόχους Ι.Χ. εφόσον δεν έχουν εμπλακεί σε 
τροχαίο ατύχημα ή να τους έχουν επιβληθεί πρόστιμο 
μετά από έλεγχο της τροχαίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει 

να πληρώνουν κάθε χρόνο τα τέλη κυκλοφορίας και να είναι συνεπείς με την ασφάλεια του οχήματός τους.
-Εάν για ένα χρονικό διάστημα άνω της 5ετίας το «πόιντ σύστεμ» είναι αρνητικό για αυτούς θα μπορούν να κατα-

βάλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας τα οποία θα απομειώνονται κατά ένα ορισμένο ποσοστό κάθε έτος.
Η συγκεκριμένη «θετική» στρατηγική, της πρακτικής λύσης των μπόνους, αντί της τιμωρητικής τακτικής προστίμων 

που δυστυχώς δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα, ίσως λειτουργήσει προς την σωστή κατεύθυνση και συμβάλει στην 
μείωση των ατυχημάτων.



Ηλικιωμένος 
άφησε την

 τελευταία του πνοή 
στη Μητροπόλεως

Στη συμβολή Μητροπόλεως με Ιπποκράτους της Βέροιας και 
συγκεκριμένα στον πεζόδρομο έξω από την Εθνική Τράπεζα, 
άφησε την τελευταία του πνοή 75χρονος άντρας, χθες το με-
σημέρι (Πέμπτη) όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και στη συνέχεια 
κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες γιατρού και φαρμακοποιού 
που έτρεξαν για τις πρώτες βοήθειες και τη χρήση απινιδωτή, δεν 
επανήλθε στη ζωή.

Κατατέθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας για 
την πιστοποίηση του βεροιώτικου ρεβανί

Κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Συστημά-
των Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ 
ΕΠΙΠ), ο φάκελος υποψηφιότητας του «Ρεβανί Βεροίας» 
για την πιστοποίηση του εμβληματικού γλυκού της πόλης 
με το σήμα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π-
ΓΕ).

Η προετοιμασία και σύνταξη του σχετικού φακέλου α-
ναγνώρισης, στο πλαίσιο του έργου Interreg LOC-FOOD, 
έγινε με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων από 
την Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπό-
ρων Βεροίας σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας - Τμήμα 
Τουρισμού και τον Σύλλογο Ζαχαροπλαστών Βεροίας, 
ύστερα από την επιλογή του «Ρεβανί Βεροίας» από τον Το-
μέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
να προωθηθεί το προϊόν για την απόκτηση σήματος ΠΓΕ.

Ο φάκελος βρίσκεται στη διαδικασία της αξιολόγησης 
από την αρμόδια επιτροπή, βάσει της πολιτική της Ε.Ε. για 
την ποιότητα και την προστασία της ονομασίας συγκεκρι-
μένων προϊόντων με σκοπό την προβολή των μοναδικών 
τους χαρακτηριστικών, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση και την παραδοσιακή τεχνογνωσία.

«Η προσπάθεια πιστοποίησης Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης για το παραδοσιακό γλυκό της Βέροιας δίνει έμφαση και επικεντρώνε-
ται στην προστασία της ταυτότητας για το συγκεκριμένο προϊόν. Κριτήριο αποτελεί η απόκτηση προστιθέμενης αξίας στην αγορά και η αναγνώρι-
ση από την πλευρά του καταναλωτή» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

«Η ένδειξη ΠΓΕ θεωρείται σημαντικό εργαλείο για τη προώθηση της τοπικής μας γαστρονομίας. Η προοπτική που ανοίγεται για το “Ρεβανί Βε-
ροίας” ως αναγνωρίσιμο προστατευόμενο προϊόν συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης του γαστρονομικού τουρισμού στον Δήμο Βέροιας» τονίζει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Λάζαρος Ασλανίδης.

Σημειώνεται ότι, τον Ιούλιο του 2022, είχε προηγηθεί εκδήλωση ενημέρωσης των επαγγελματικών φορέων της περιοχής, στους οποίους πα-
ρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές ένταξης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.
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Συνεδρίαση του Συ-
ντονιστικού Τοπικού Ορ-
γάνου Πολιτικής Προ-
στασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) 
Δήμου Βέροιας,  με 
θέμα «Σχεδιασμός και 
δράσεις Πολιτικής Προ-
στασίας για την αντιμε-
τώπιση κινδύνων από 
Πλημμύρες – Χιονο-
πτώσεις και Παγετό», 
πραγματοποιήθηκε χθες 
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 
2023, στην Αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας. 

Στη συνεδρίαση στην 
οποία προέδρευσε ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας – Περι-
βάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας κ. Βασίλης 
Παπαδόπουλος, συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι της 
Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας, του Αστυνομικού 
Τμήματος Βέροιας, της 
1ης Μεραρχίας Πεζικού, 
του Δασαρχείου Βέροι-
ας, του Γενικού Νοσο-
κομείου Βέροιας και 
του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Η-
μαθίας. Επίσης συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι των 
Διευθύνσεων Περιβάλ-
λοντος & Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου, της 
Δημοτικής Αστυνομίας, 
της ΔΕΥΑΒ, Κοινοτήτων 
και εθελοντικών οργα-
νώσεων.

Στην σύσκεψη εξετά-
στηκαν τα θέματα που αφορούν σε: 

• Απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας για  την αντιμε-
τώπιση κινδύνων από Πλημμύρες –Χιονοπτώσεις και Παγετό από 
τους  συμμετέχοντες φορείς.

• Αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο.Π.Π.  για  την αντι-

μετώπιση κινδύνων από Πλημμύρες – Χιονοπτώσεις και Παγετό και 
την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασί-
ας. 

• Καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής 
προστασίας για  την αντιμετώπιση κινδύνων από Πλημμύρες – Χιο-
νοπτώσεις και Παγετό και προτάσεων για την υλοποίησή τους.

• Αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων 
και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται στο Σ.Τ.Ο.Π.Π., για 
την υλοποίηση των δράσεων  για  την αντιμετώπιση κινδύνων από 
Πλημμύρες – Χιονοπτώσεις και Παγετό.

Δήμος Βέροιας: Σύσκεψη Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
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Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤΓΛ)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 : Κυριακή 5/2 στις 17.00
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα 2 : Σάββατο 4/2 στις 17.00
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Κυριακή 5/2 στις 17.00
Σκηνοθεσία: Guillaume Canet
Σενάριο: René Goscinny, Albert Uderzo & Guillaume Canet
Ηθοποιοί: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Vincent Cassel, 

Melanie Thierry, Zlatan Ibrahimovic, Pierre Richard, Linh-Dan 
Pham, Jonathan Cohen, Jose Garcia, Franck Gastambide, Gilles 
Lellouche

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (ΥΠΟΤΙΤΛ)
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Πέμπτη 2/2 – Δευτέρα 6/2 – Τρίτη 

7/2 – Τετάρτη 8/2 στις 19.45
Παρασκευή 3/2 – Κυριακή 5/2 στις 19.15 και 21.15
 Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 4/2 στις 19.00 και 21.15 
Σκηνοθεσία: Guillaume Canet
Σενάριο: René Goscinny, Albert Uderzo & Guillaume Canet
Ηθοποιοί: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Vincent Cassel, 

Melanie Thierry, Zlatan Ibrahimovic, Pierre Richard, Linh-Dan 
Pham, Jonathan Cohen, Jose Garcia, Franck Gastambide, Gilles 
Lellouche 

Η ΦΑΛΑΙΝΑ - THE WHALE 
(υποψήφια για OSCAR)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  
Πέμπτη 2/2 – Παρασκευή 3/2 – Κυριακή 5/2 – Δευτέρα 6/2 – 

Τρίτη 7/2 – Τετάρτη 8/2 στις 19.00

Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Σενάριο: Samuel D. Hunter
Ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

ΧΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΑ - KNOCK AT THE CABIN (M. Night 
Shyamalan)

Προβολές στην αίθουσα 2 :  
Πέμπτη 2/2 – Παρασκευή 3/2 – Κυριακή 5/2 – Δευτέρα 6/2 – 

Τρίτη 7/2 - Τετάρτη 8/2 στις 21.15
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Σάββατο 4/2  στις 21.15
Σκηνοθεσία: M. Night Shyamalan 
Σενάριο: Steve Desmond, Michael Sherman & M. Night 

Shyamalan
Ηθοποιοί: Dave Bautista, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Nikki 

Amuka-Bird, Abby Quinn, Satomi Hofmann, William Ragsdale, 
Rupert Grint

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»   
  2/2/23 - 8/2/23

Σήμερα στη Νάουσα!
Μετά τη sold out περιοδεία του καλοκαιριού σε 

όλη την Ελλάδα και, παράλληλα με τις παραστάσεις 
στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος», η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και 
η εταιρεία ΜΕΘΕΞΙΣ παρουσιάζουν στο κοινό της 
περιφέρειας το αγαπημένο μιούζικαλ για παιδιά του 
Τάσου Ιωαννίδη, «Λάχανα και Χάχανα - Ο Καλός μου 
Εαυτός». Το έργο θα «ταξιδέψει» την Παρασκευή 3 
Φεβρουαρίου 2023 στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 
σε διπλή παράσταση στις 17:00 και στις 19:00.

Το νέο έργο του Τάσου Ιωαννίδη «Ο Καλός μου 
Εαυτός» πραγματεύεται με απλό και άμεσο τρόπο τις 
έννοιες της «αυταγάπης», της «αυτεπάρκειας», της 
«αυτοεκτίμησης», των θετικών σκέψεων και προτείνει 
παιγνιώδεις τρόπους διαχείρισης των αρνητικών συ-
ναισθημάτων. Ο Πίπης, ο Μαθητευόμενος 

Νεράιδος, μαζί με τον Ατσίδα, την Χαχανένια και 
τον Λαχανίδα μας ταξιδεύουν σε ένα «ολιγοπάτητο» 
μονοπάτι αναζήτησης του… καλού μας εαυτού, μέ-
σω μίας πρωτότυπης ιστορίας με μουσικές στάσεις 
στα πιο αγαπημένα  τραγούδια της σειράς «Λάχανα 
και Χάχανα», καθώς και ολοκαίνουρια τραγούδια και 
χαρούμενα παιχνιδοτράγουδα, γεμάτα χιούμορ και …
Καλοσύνη. Η μέθοδος «Τραγουδώ και Μαθαίνω» γί-
νεται το «μαγικό κλειδί». Τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι 
με όχημα την μουσική και το τραγούδι, η μαθησιακή 
διαδικασία γίνεται παιχνίδι. Θα καταφέρουν άραγε να 
πείσουν και τους μεγάλους;  

Συντελεστές:
Κείμενο - Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης 
Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Χρήστος Τρι-

πόδης - Τάσος Ιωαννίδης
Ενορχήστρωση: Κώστας Γανωσέλης – Σταύρος 

Καρτάκης
Χορογραφίες: Χριστίνα Μπίτου
Σκηνικά & Κουστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Εικαστική Επιμέλεια σκηνικών: Θανάσης Κόκκας
Εικονογράφηση: Βανέσα Ιωάννου
Στίχοι: Π. Παμπούδη, Τ. Ιωαννίδης, Κ. Κολοβός, 

Βιβλίο Γλώσσας Α’ Δημοτικού (Συγγραφείς: Ε. Καρα-
τζόλα, Π. Κύρδη, Τ. Σπανέλλη, Ν. Τσιαγκάνη)

Creative Agency: Gridfox  
Πρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά 
Γεράσιμος Κατσανέας 
Θεοδώρα Κοκκινίδη 
Χρυσοβαλάντης Λοΐζου 
Δημήτρης Μπαμπανιώτης
Χριστίνα Μπίτου
Εβίνα Χριστογιαννοπούλου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Διάρκεια Παράστασης: 70’ 
Ημερομηνία: Παρασκευή 3/2 2023 - 17:00 & 19:00
Χώρος διαξαγωγής: Δημοτικό Θέατρο Νάουσας
Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:
https://www.viva.gr/tickets/theater/laxana-kai-

xaxana-o-kalos-mou-eautos/ 
Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 10€
Παραγωγή:
Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ»
Χρήστος Τριπόδης  (Παιδική Σκηνή)
Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294
Email: methexis.productions@gmail.com

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Βέροιας πραγματοποίησε την ετήσια Γενική   του Συνέ-
λευση, στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον».

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο τα οικονομικά στοιχεία καθώς και οι δράσεις του 
Συλλόγου. Υπήρξε ενημέρωση και για την κατάθεση φακέλου του Ρεβανί ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) στις 13-12-2022 στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας για 
το 2023 όπου για ακόμη μία χρονιά το φλουρί κέρδισε το Ζαχαροπλαστείο το «Τσουρέκι της Ματούλας».

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και Καταστηματαρχών Βέροιας εύχεται στα μέλη του και σε όλο τον κόσμο, μια χρο-
νιά γεμάτη υγεία και πολλές γλυκές στιγμές!

Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Βέροιας: 
Παρουσίαση πεπραγμένων και κοπή 

πίτας, στη Γενική τους συνέλευση

Πρόσκληση της 
ΕΑΥΝΗ για την ετήσια 

χοροεσπερίδα της

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη 
διοργάνωση χοροεσπερίδας – κοπή πίτας της Ένωσης μας 
η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 
2023 και ώρα 23:00΄ στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 
Voice στη Βέροια.

Σας προσκαλούμε όλους να παρευρεθείτε σε αυτήν.
Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα ισχύσουν οι εξής χρε-

ώσεις κατανάλωσης :
Τιμή απλής φιάλης 80€.
Τιμή special φιάλης 100€.
Κατά τη διάρκεια του μουσικού προγράμματος θα πραγ-

ματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς.
Η παρουσία μελών της Ένωσης μας και φίλων θα μας 

τιμήσει ιδιαίτερα.
Το Δ.Σ.



Υπογράφτηκε την Τετάρτη  1 Φεβρουαρίου 2023, στα γραφεία 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΒ), με-
ταξύ του Προέδρου του ΔΣ της επιχείρησης κ. Στέργιου Διαμάντη και 
του Νόμιμου Εκπρόσωπου της εταιρίας ΑΚΑΤΤ ΑΕ κ. Κωνσταντίνο 
Κατσιαβριά, η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ  ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». Η Καθαρή αξία του 
έργου είναι δύο εκατομμύρια δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
#2.014.800,00# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος, με μηχανήματα τεχνολογίας 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με το ανάλογο λογισμικό και ενσω-
μάτωση τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και 
Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

Με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις σε πενήντα 
έξι (56) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου. Οι Σταθμοί Ελέγχου θα κατα-
μετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη 
ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς 
αγωγούς, τη χωρητικότητά και το αρχικό επίπεδο νερού στις δεξαμε-
νές, θα εντοπίζει αυτόματα την ωριαία κατανάλωση (ζήτηση νερού), 
για ημερομηνία αναφοράς που επιλέγει ο χρήστης, καθώς επίσης 
και πιθανές τιμές που πρέπει να προστεθούν στη ζήτηση νερού ή να 
πολλαπλασιαστούν με αυτή, κατ’ απαίτηση του χρήστη. Επιπλέον, 
θα ελέγχει την ονομαστική παροχή των αντλιών και θα προσφέρει τη 
δυνατότητα απομακρυσμένων χειρισμών. Το λογισμικό θα βασίζεται 
στα στοιχεία ζήτησης νερού και της παραγωγής των αντλιών, ώστε 
να προσομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος. Ακόμα, θα δίνει δυ-
νατότητα καταχώρησης των παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού 
(π.χ. δεξαμενών, αντλιών) σε συνδυασμό με δυνατότητα ανάγνωσης 
ενεργειακών στοιχείων. Το λογισμικό θα διεξάγει αυτοματοποιημένα 
πρόταση για τη λειτουργία, η οποία θα ικανοποιεί όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο τη ζήτηση νερού. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται 
στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου στη ΔΕΥΑΒ, όπου θα επεξεργάζονται 
κατάλληλα.

Από την λειτουργία αυτών των ευφυών συστημάτων διαχείρι-
σης ενέργειας θα προέλθει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των παραγωγικών μέσων και γενικότερα 
εξεύρεση τρόπων μείωσης της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε 
επίπεδο, με ταυτόχρονη ορθολογική διαχείριση του νερού. Οι προτει-
νόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης 
ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότη-
σης. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών 

αυτοματοποίησης, τηλεεπο-
πτείας και τηλεχειρισμού οι 
οποίες προσφέρουν απο-
τελεσματικότερη διαχείριση 
και εκμετάλλευση του δικτύ-
ου ύδρευσης. Το Λογισμι-
κό ενεργειακής προσομοί-
ωσης και βελτιστοποίησης 
θα αποτελεί ένα εργαλείο 
για τη βελτιστοποίηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης 
του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού (π.χ. αντλίες σε γεω-
τρήσεις ή δεξαμενές). 

Με την λειτουργία αυτού 
του Συστήματος επιδιώκε-
ται.

• Η βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας που αφορούν 
στις γεωτρήσεις και τα α-
ντλιοστάσια του δικτύου. 

• Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και αποδοτικότερη 
χρήση της ενέργειας.

• Η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού, με αποφυ-
γή άσκοπων μετακινήσεων, υπερωρίες κλπ. 

• Η πρόληψη έκτακτων περιστατικών και η ασφάλεια των εγκατα-
στάσεων και του καταναλωτή π.χ. παράνομη είσοδος στις δεξαμενές 
και τα αντλιοστάσια.

• Η δυνατότητα άμεσης και ορθής λήψης αποφάσεων σχετικά με 
το σχεδιασμό και τη λειτουργία του δικτύου, η βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων και η προστασία της δημόσιας υγείας.

• Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους κατα-
ναλωτές με την δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος 
ύδρευσης (π.χ. παύση λειτουργίας αντλιών, γεωτρήσεων, πτώση 
στάθμης δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τους χρήστες).

• Η λειτουργία των αντλιών σύμφωνα με τη ζήτηση παροχής 
νερού-μεταβολή των στροφών για τη μείωση ρευμάτων εκκίνησης, 
πετυχαίνοντας έτσι αύξηση της διάρκειας ζωής και λειτουργίας των 
μηχανημάτων.

• Η δυνατότητα εποπτείας του υδατικού ισοζυγίου, η επεξεργασία 
στατιστικών δεδομένων της κατανάλωσης και ο προγραμματισμός των 
αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης, με σκοπό τη πρό-
βλεψη ενδεχόμενων αστοχιών του συστήματος  (διαρροές, υπερχειλί-
σεις) και την πρόληψη έκτακτων περιστατικών και βλαβών του δικτύου. 

• Η περιστολή των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος, μέσω της 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των διαρροών και της αποφυγής 
υπερχειλίσεων.

• Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων και υδρο-
ληψιών της περιοχής.

Παράσταση στον Άρειο Πάγο για τα 
«κόκκινα» δάνεια έκανε υπέρ των δανει-
οληπτών ο δικηγόρος Αντώνης Μαρκού-
λης, δίνοντας μια τεράστιας σημασίας 
μάχη στα δικαστήρια εναντίον των πλει-
στηριασμών.

Το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου την περασμένη Πέ-
μπτη 26 Ιανουαρίου, αναφορικά με τη 
νομιμοποίηση ή μη των εταιρειών δια-
χείρισης να προχωρούν -ως εντολοδόχοι 
των funds- σε κατασχέσεις και πλειστη-
ριασμούς.

Η πλευρά των δανειοληπτών εκπρο-
σωπήθηκε από τον Αντώνη Μαρκού-
λη, ο οποίος εκ μέρους του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αιγίου άσκησε στην Ολομέ-
λεια δυναμική παρέμβαση υπέρ των δα-
νειοληπτών, προσθέτοντας σημαντικά 
νομικά επιχειρήματα στη φαρέτρα των 
οφειλετών.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρεί-
ου Πάγου αναμένεται να εκδοθεί στους 
επόμενους 2-3 μήνες. Σε περίπτωση δι-
καίωσης της θέσης των δανειοληπτών, 
οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί που 
επιβλήθηκαν από servicers θα ακυρω-
θούν, εφόσον οι δανειολήπτες προσέ-
φυγαν ή θα προσφύγουν έγκαιρα στα 
δικαστήρια προβάλλοντας ως λόγο ανα-
κοπής την έλλειψη νομιμοποίησης των 
servicers.

«Πρόκειται για μια ιστορικών δια-
στάσεων δίκη, η οποία ενδιαφέρει τη 
συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων 

δανειοληπτών, που τα τελευταία χρό-
νια είδαν συστημικές τράπεζες… να 
αλλάζουν ΑΦΜ και να μεταβιβάζουν 
απροειδοποίητα τα κόκκινα δάνεια σε 
funds που εδρεύουν σε φορολογικούς 
παραδείσους. Σε περίπτωση δικαίωσης 
των δανειοληπτών, οι κατασχέσεις και 
οι πλειστηριασμοί που επιβλήθηκαν θα 
ακυρωθούν. Για 700.000 ιδιοκτήτες α-
κινήτων που αποτελούν εμπράγματες 
εξασφαλίσεις δανείων ύψους 45 δισ. ευ-
ρώ που πουλήθηκαν από τράπεζες σε 
funds σε εξευτελιστικά τιμήματα, υπάρχει 
ακόμη ελπίδα. Η ελπίδα να αποτραπεί η 
μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περι-
ουσίας που έγινε ποτέ στη χώρα μας, με 
ευθύνη της κυβέρνησης» δηλώνει ο Α-
ντώνης Μαρκούλης, σε σχετικό ρεπορτάζ 
της εφημερίδας «Documento».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΚΑΛΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
Κων/νου και της Καλλιόπης, το γένος 
Γιαννιού, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Θεοδώρου και της 
Παναγιώτας, το γένος Δρούγκα, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 

στο Ταγαροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Ιωάννη και της Ευσταθίας, το γένος  
Τζότσικα, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στους Αμπελόκηπους 
Θεσ/νίκης και η ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΔΗ-
ΜΗΤΡΑτου Γεωργίου και της Πολυξέ-

νης το γένος Κολέτσα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΔΕΥΑΒ: Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας, 
στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας

Μάχη για «πάγωμα» 
πλειστηριασμών
στον Άρειο Πάγο

Δήμος Νάουσας: Αιτήσεις 
επαγγελματιών για χρήση 

κοινόχρηστων
 χώρων την περίοδο της Αποκριάς

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023 θα υποβάλ-
λονται στο Γραφείο Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Νάουσας,  οι αιτήσεις των ενδιαφερόμε-
νων  επαγγελματιών που έχουν άδεια εν ενερ-
γεία (καντίνες, ψιλικά, γλυκά κλπ) και θέλουν 
να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο στη 
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας και στις Τοπικές 
Κοινότητες για την τοποθέτηση των εμπορευ-
μάτων τους για πώληση,  κατά την διάρκεια της 
Αποκριάς.



Η τοπική λέσχη φίλων της «Βέ-
σπας» πραγματοποίησε την προη-
γούμενη Κυριακή εκλογοαπολογιστι-
κή γενική συνέλευση στην οποία έλα-
βαν μέρος όλα τα μέλη της Λέσχης.

Προηγήθηκε απολογισμός της α-
περχόμενης διοίκησης και ακολούθη-
σε η διαδικασία εκλογών νέας διοίκη-
σης για την επόμενη διετία.

Πρόεδρος επανεξελέγη  ο γνω-
στός επιχειρηματίας της πόλης μας κ. 
Ιορδάνης Χατζόγλου με συνεργάτες 
τους κ.κ. Παναγιώτη Μακρίδη (Αντι-
πρόεδρος), Παπαναστασίου Κων/νος 
(Γραμματέας), Πετσάβα Παύλο (τα-
μίας), Λιόλιο Αντώνη και Χαβενετίδη 
Χρυσάφη (Μέλη).

Ακολούθησε συνεστίαση στο ε-
ξοχικό κέντρο «Φλαμουριές» όπου ο 

επανεκλεγής πρόεδρος έκοψε και 
την βασιλόπιτα της Λέσχης με τυχε-
ρό το μέλος Απόστολο Τρομπούκη.

«Δεν είναι κάθε φορά εύκολο 
να συγκεντρώνονται κοινωνικές 
δυνάμεις, να οργανώνονται και 
να απαντούν συγκροτημένα». 
Τα λόγια του Αριστοτέλη Σιδη-
ρόπουλου, που σχεδόν 15 χρό-
νια πριν, μαζί με άλλους ανήσυ-
χους συμπολίτες μας είδαν την 
ανάγκη και την έκαναν ευκαιρία, 
αποφασίζοντας να δράσουν. 
Δημιούργησαν την Πρωτοβου-
λία για το Παιδί, ένα σωματείο 
με ιδρυτικό σκοπό να προστα-
τέψει και να φροντίσει παιδιά 
που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
Ένα σωματείο που χάρη στην 
αφοσίωση, το όραμα, την οξυ-
δέρκεια, το συνεργατικό πνεύμα 
των ανθρώπων του, μεγάλωσε 
σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. 

 Σήμερα, η Πρωτοβουλία για 
το Παιδί είναι ένας οργανισμός 
που έχει όλες εκείνες τις δομές που θα έπρεπε να έχει ένας 
οργανισμός παιδικής προστασίας, προκειμένου να κάνει πλή-
ρως και σωστά τη δουλειά του.  

Με ναυαρχίδα το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στή-
ριξης οικογένειας», που σήμερα παρέχει τις υπηρεσίες του σε 
περίπου 40 παιδιά, και που στόχο έχει να ανακόπτει τη μοι-
ραία πορεία ενός παιδιού δυσλειτουργικής οικογένειας προς 
κάποιο ίδρυμα, σωφρονιστικό κατάστημα ή το πεζοδρόμιο. 
Με δράσεις τόσο για την ενδυνάμωση της οικογένειας, όσο 
και για την εμπέδωση ενός υγιούς συστήματος αξιών, ώστε τα 
παιδιά να ξαναγίνουν παιδιά.  

Στην συνάντηση που είχα με μέλη του Σωματείου ενημε-
ρώθηκα πως στη μετά κορωνοϊού εποχή είναι όλο και πιο 
συχνά τα περιστατικά παραμέλησης, παραβατικότητας, ενδο-
οικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης (και ενδοοικο-

γενειακής), ακραίας φτώχειας.   
Την ίδια στιγμή οι δομές της Πρωτοβουλίας είναι υποστε-

λεχωμένες, 38 εργαζόμενοι για 6 δομές και 268 ενεργοί εθε-
λοντές. Ενώ και η χρηματοδότηση του έργου τους προέρχεται 
μόνο από χορηγίες και ίδιους πόρους. 

 Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ζητά: 
 • Χρηματοδοτική στήριξη μέσω ΕΣΠΑ. 
Το τελευταίο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έληξε 

31/10/2021, ενώ το πρόγραμμα - γέφυρα που τους είχε υπο-
σχεθεί δεν υπήρξε ποτέ.  

• Ένταξη σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Εξοι-
κονόμηση ενεργειακού κόστους σημαίνει περισσότεροι διαθέ-
σιμοι πόροι για θέσεις εργασίας. 

 Είναι υποχρέωσή μας να σταθούμε στο πλάι τους».
Φρόσω Καρασαρλίδου

Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021
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Εκλογές και βασιλόπιτα 
στο VESPA CLUB “VERIA”

-Mια γροθιά οι βεσπάδες της Βέροιας

Να σταθούμε όλοι πλάι στην 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»

Σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας
Ετήσιος χορός στο «Σείριο»

Ο Σύλλογος Κρητικών 
Νομού Ημαθίας σας προ-
σκαλεί το Σάββατο 4 Φε-
βρουαρίου και ώρα 21.00, 
στον ετήσιο χορό του, που 
διοργανώνει στο Music Hall 
«Σείριος» στο Μακροχώρι 
Ημαθίας. 

Θα μας διασκεδάσουν 
ο Γιὠργος Φραντζεσκάκης 
και ο Γιώργος Στρατάκης 
με το συγκρότημα τους.

Τιμή εισόδου 20 €.  Παι-
διά έως 12 ετών 12 €. 

Περιλαμβάνεται πλήρες 
μενού και πλούσια δώρα.

Για κρατήσεις καλέστε 
έγκαιρα στο 6945 789852.

Το Δ.Σ.

Πανηγυρικός Εσπερινός 
της Υπαπαντής του Κυρίου 

στην Πατρίδα Ημαθίας

 Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα 
του Δήμου Βεροίας.

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Τα νήπια και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό   του Ειδικού Νηπιαγω-
γείου Βέροιας, ευχαριστούν θερμά 
το αρτοζαχαροπλαστείο Buto του κ. 
Χρήστου Μπουτογλίδη για την ευγε-
νική προσφορά βασιλόπιτας στους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς του νη-
πιαγωγείου μας. 

Η κοπή βασιλόπιτας ήταν μια 
γιορτινή ημέρα για τα νήπια και τις 
εκπαιδευτικούς και ευχηθήκαμε ένα 
δημιουργικό έτος με χαρές και πρό-
οδο για όλους! 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
 ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μαθήματα 
Εκπαίδευσης 
Εθελοντών 

Από το Περιφερειακό Τμήμα του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροι-
ας ανακοινώνεται ότι θα ξεκινήσουν 
τα μαθήματα Εκπαίδευσης Εθελο-
ντών Τομέα Υγείας.

Τα μαθήματα της θεωρητικής κα-
τάρτισης θα γίνουν από γιατρούς οι 
οποίοι θα διδάξουν Ανατομία - Φυ-
σιολογία ,Παθολογία, Χειρουργική 
κ .α ενώ το πρόγραμμα θα ολοκλη-
ρωθεί με την Πρακτική Εκπαίδευση.

Προσόντα Υποψηφίων
Ηλικία 18-65 ετών.
Απολυτήριο Λυκείου.
Διάθεση Εθελοντικής Προσφο-

ράς.
Περισσότερες πληροφορίες στο 

γραφείο του Ε.Ε.Σ. 2331 0 62426



Με αγρότες που συμμε-
τέχουν στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στο Μακρο-
χώρι συναντήθηκε η Ολυ-
μπία Αποστόλου, υποψή-
φια βουλευτής Ημαθίας με 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλα-
γής. Οι παραγωγοί εξέφρα-
σαν τη διαμαρτυρία τους 
για το διαρκή εμπαιγμό α-
πό την κυβέρνηση σχετικά 
με τις πληρωμές από απο-
ζημιώσεις που δικαιούνται. 
Ο Πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Ημαθίας, κ. Χρή-
στος Βοργιάδης τόνισε την 
ανάγκη αναθεώρησης του 
κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώ-
στε να περιλαμβάνει τα νέα 
αίτια ζημιών όπως οι καλο-
καιρινές βροχοπτώσεις. 

Η κ. Αποστόλου ενημέ-
ρωσε τους παρευρισκόμενους ότι το πρόγραμμα του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. περιλαμβάνει την πλήρη θεσμική αναδιάρ-
θρωση του ΕΛΓΑ, με επικαιροποίηση του κανονισμού 
ασφάλισης και διεύρυνση των περιβαλλοντικών κιν-
δύνων, με προσλήψεις ώστε να στελεχωθεί επαρκώς 
ο οργανισμός και δημιουργία ενός πραγματικού «δι-

χτυού ασφαλείας» για τον Έλληνα παραγωγό. Υπεν-
θύμισε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήδη από τον Ιούνιο με κοινο-
βουλευτική ερώτηση ζήτησε την αναγγελία ζημίας και 
την εκτίμηση και αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ.

Για την κρίση κόστους της αγροτικής παραγωγής, 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει εδώ και ένα χρόνο την κάλυψη 
μέρους του κόστους των εφοδίων, την επιβολή πλα-
φόν στη λιανική τιμή του ρεύματος, τη μόνιμη επιστρο-
φή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο με βάση την κατανάλωση 
κάθε εκμετάλλευσης και τη χρηματοδότηση αγροτικών 
φωτοβολταϊκών.
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Με τους αγρότες στο Μακροχώρι, 
η Ολυμπία Αποστόλου

 
                                Α Δ Α :  Ρ 2 Γ Μ 4 6 Μ Ζ Μ 4 - Α 1 Ι                                         

E Λ Λ H N I K H  Δ H M O K P A T I A                                                   Α θ ή ν α :  3 0 . 0 1 . 2 0 2 3  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ                               Α ρ ι θ .  Π ρ ω τ . :  . Ο Δ Α Π / Γ Δ / Α Τ Π Α Π / 1 4 4 5  
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  
Π Ο Ρ Ω Ν  -  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  -  Α Υ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Σ  Τ Μ Η Μ Α  Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  Π Ο Ρ Ω Ν  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ/ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ 
Αναθέτουσα Αρχή / Εκμισθωτής Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 

Αντικείμενο της Εκμίσθωσης: Τα αναψυκτήρια/εστιατόρια, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης αυτόματων πωλητών νερού 
και αναψυκτικού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. 

Υποδιαίρεση σε ομάδες 

Η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται σε τρεις ομάδες, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α 
της παρούσας. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ή και όλες τις 
ομάδες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές για κάθε ομάδα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
καλύπτουν το σύνολο των αναψυκτηρίων/εστιατορίων και των αυτόματων πωλητών νερού και 
αναψυκτικού της σχετικής ομάδας. 

Διάρκεια Σύμβασης Έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα κατά ανώτατο όριο έξι (6) 
επιπλέον ετών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 715/1979. 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται αποκλειστικά η τιμή και, συγκεκριμένα, η υψηλότερη ετήσια 
τιμή του προσφερόμενου μισθώματος συνολικά ανά ομάδα. 

Ελάχιστο Μηνιαίο/ Ετήσιο Μίσθωμα 
συνολικά για την κάθε Ομάδα 

- Για την Ομάδα Α το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα για τη χειμερινή περίοδο ορίζεται σε 40.192€, 
ενώ για τη θερινή περίοδο ορίζεται σε 47.005€, ήτοι το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα για την Ομά-
δα Α ορίζεται σε 529.995€  - Για την Ομάδα Β το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα για τη χειμερινή 
περίοδο ορίζεται σε 22.289€, ενώ για τη θερινή περίοδο ορίζεται σε 26.025€, ήτοι το ελάχιστο 
ετήσιο μίσθωμα για την Ομάδα Β ορίζεται σε 293.620€  - Για την Ομάδα Γ το ελάχιστο μηνιαίο 
μίσθωμα για τη χειμερινή περίοδο ορίζεται σε 43.933€, ενώ για τη θερινή περίοδο ορίζεται σε 
44.526€, ήτοι το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα για την Ομάδα Γ ορίζεται σε 531.347€ 

Τιμή εκκίνησης αποδεκτών 
προσφορών συνολικά για την κάθε 
Ομάδα 

Ίση με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα για τη χειμερινή και θερινή περίοδο συνολικά για την 
κάθε Ομάδα 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
συνολικά για την κάθε Ομάδα 

Για την Ομάδα Α ίση με το μηνιαίο μίσθωμα, θερινής περιόδου, δηλαδή 47.005€ 
Για την Ομάδα Β ίση με το μηνιαίο μίσθωμα, θερινής περιόδου, δηλαδή 26.025€ 
Για την Ομάδα Γ ίση με το μηνιαίο μίσθωμα, θερινής περιόδου, δηλαδή 44.526€ 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της 
Ανακοίνωσης (περίληψης) της 
διακήρυξης στον Τύπο 

01/02/2023 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής των Προσφορών 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/02/2023, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14.00 

Τόπος Υποβολής των Προσφορών ΟΔΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμ. 57, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα 

Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης: www.odap.gr 

Το αντικείμενο του παρόντος δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού συνίσταται στην επιλογή αναδόχου (μισθωτή), στον οποίο θα 
εκμισθωθούν τα αναψυκτήρια/ εστιατόρια, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης αυτόματων πωλητών νερού ή και αναψυκτικού για τους 
επιλεγμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Αρχαιολογικά Μουσεία ή Μνημεία, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. 
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της διακήρυξης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α. Η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται σε τρεις (3) 
ομάδες. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ή/και όλες τις ομάδες. Ωστόσο, οι υποβαλλόμενες προσφορές για κάθε 
ομάδα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο των αναψυκτηρίων/εστιατορίων και των αυτόματων πωλητών νερού ή και 
αναψυκτικού της σχετικής ομάδας. Ο ανάδοχος της σύμβασης (μισθωτής) θα αναλάβει με δικές του αποκλειστικά δαπάνες την ανάπτυξη των 
μισθίων, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την λειτουργία των αναψυκτηρίων/εστιατορίων, καθώς και των αυτόματων πωλητών 
νερού ή και αναψυκτικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και την προσφορά του. Ο ανάδοχος (μισθωτής) υποχρεούται να 
έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη των μισθίων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και να έχει θέσει τα αναψυκτήρια/εστιατόρια και 
τους αυτόματους πωλητές νερού ή και αναψυκτικού σε πλήρη λειτουργία εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στη 
διακήρυξη. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και δύναται να παραταθεί υπό τα 
οριζόμενα στο άρθρο 38 της παρούσας διακήρυξης μέχρι έξι (6) επιπλέον έτη. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει επί τη βάσει της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς βάσει της ετήσιας τιμής. Επομένως, ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο ετήσιο μίσθωμα συνολικά για την κάθε Ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της παρούσας.  
Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου / Γραφείο ΓΔ / ΔΔΟΠ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ 
Νικολέττα Διβάρη Βαλάκου 

 
 
 
 
 
 Το 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας

 “αγκαλιάζει” το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας της 

Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εκφράζουν θερμές ευχαριστίες 
στους μικρούς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό του 3ου Νηπιαγωγείου Αλε-
ξάνδρειας για την πολύτιμη, σημαντική και “Διαφορετική Αγκαλιά” που προσέφεραν για 
3η συνεχόμενη χρονιά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Με αφορμή την “Ημέρα Αγκαλιάς”, 21-01-23, πραγματοποιήθηκε δράση μέσα από την 
οποία ο σύλλογος διδασκόντων κάλεσε τους γονείς των μικρών μαθητών, οι οποίοι με 
χαρά συγκέντρωσαν και προσέφεραν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση 
του έργου της δομής. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε από την προϊστα-
μένη του Νηπιαγωγείου κ. Φωτίου Δήμητρα σε ένα πολύ ζεστό κλίμα στο χώρο του Νηπι-
αγωγείου, την Δευτέρα 30-01-23.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, πρωτοβουλίες όπως αυτές αναδει-
κνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία και παράλληλα βοηθούν στη συνειδητοποίη-
ση του ρόλου της προσφοράς προς το συνάνθρωπο.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συμπαράσταση στον 
αγώνα των αγροτών

 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας εκφράζει την 
αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή του στον 
πολύμορφο και δίκαιο αγώνα των αγροτών της χώ-
ρας μας και Δηλώνει ότι θα είναι συμπαραστάτης 
στο πλευρό τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια 
αιτήματά τους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ



«Το μήλο 
κάτω 
από 

την μηλιά» λέει μια 
λαϊκή παροιμία και 
αυτό ισχύει για τον 
Βαγγέλη Τσιουγγα-
ρή και τον γιο του 
Θόδωρο.

Για όσους δεν θυμού-
νται, ο Βαγγέλης Τσιουγγα-
ρής με καταγωγή από την 
Συκιά Δήου Βέροιας, έπαιξε 
ποδόσφαιρο στην ΑΕΠ Βέ-
ροιας και στην ΠΑΕ Βέροια.
Τα τελευταία χρόνια μαζί με 
την σύζυγό του και τα παι-
διά του ζουν στην Κόρινθο 
και εργάζεται σε φορέα υ-
γείας και συγκεκριμένα στο 
ΕΚΑΒ.

Ο Βαγγέλης, λοιπόν, 
έχει ένα ποδοσφαιρικό α-
στέρι, τον γιο του Θόδωρο 
ο οποίος σύντομα θα απα-
σχολήσει το ποδοσφαικό 
status. Το πρώτο βήμα ο 

18χρονος σέντρ μπακ το 
έκανε στον «Πήγασος» 
Αθλούπολη ακι από εκεί 
μεταπήδησε στα τμήματα 
υποδομής του Αστέρα Τρί-
πολης.

Τελευταία έκανε το τρί-
το σημαντικό του βήμα κα-
θώς αποκτήθηκε από την 
ιταλική Μπολόνια. Σ΄ αυτό 
συνέβαλαν δύο γνώριμοι 
άνθρωποι του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, ο Ανδρέ-
ας Νινιάδης και Πέντραγκ 
Τζόρτζεβιτς οι οποίοι έχουν 
τα δικαιώματα του Θοδω-
ρου Τσιουγγαρή.

Περιχαρής ο πατέρας 
του νεαρού, ο Βαγγέλης 
Τσιουγγαρής, στέλνει δη-
μόσια το μήνυμα στον γιο 
του τονίζοντας ότι «έχου-
με ακόμη πολλά βήματα 
να κάνουμε!!! Με σκληρή 
δουλειά και υπομονή θα ε-
πιτευχθεί ο στόχος!!!», ενώ 
δεν ξέχασε τους μάνατζερ 
του γιου του στους οποίους 
εκφράζει «ένα μεγάλο ευ-

χαριστώ στους εξαιρετικούς 
και τίμιους ατζέντες Ανδρέα 
Νινιάδη και Πεντραγκ Τζόρ-

τζεβιτς».
πηγή: kerkidasport.gr

Η απόφαση να 
μπει «λου-
κέτο» στο 

πρωτάθλημα της 
Super League 2 
πάρθηκε ομόφω-
να στην σημερινή 
έκτακτη συνεδρία-
ση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της 
Ένωσης, μετά την 
απόφαση του Λευ-
τέρη Αυγενάκη να 
δοθούν μόλις 1,7 
εκατ. ευρώ στις 
ομάδες της δεύτε-
ρης κατηγορίας από 
το στοίχημα!

Έτσι, δεν θα διεξαχθεί η 
14η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος το ερχόμενο Σαβ-
βατοκύριακο.

Η πρόταση για την επ’ 
αόριστον διακοπή της SL2 
πέρασε με 26-0, ενώ και οι 
ομάδες Β παρότι δεν είχαν 
δικαίωμα ψήφου συντάχθη-

καν με το σύνολο της κα-
τηγορίας στηρίζοντας την 
απόφαση να σταματήσει η 
δράση μέχρι να βρεθεί λύση.

Η ανακοίνωση Super 
League 2

Κατά τη σημερινή συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Super League 
2, παρέστησαν οι εκπρόσω-
ποι των κατωτέρω αναφε-
ρομένων ΠΑΕ ΑΕΚ Β, ΠΑΕ 
ΑΕΛ, ΠΑΕ Athens Kallithea, 
ΠΑΕ Αιγάλεω, ΠΑΕ Αλμω-
πός Αριδαίας, ΠΑΕ Αναγέν-
νηση Καρδίτσας, ΠΑΕ Α-
πόλλων Πόντου, ΠΑΕ Απόλ-
λων Σμύρνης, ΠΑΕ Βέροια 
ΝΠΣ, ΠΑΕ Διαγόρας, ΠΑΕ 
Επισκοπή, ΠΑΕ Ηλιούπο-
λη, ΠΑΕ Ηρακλής Λάρισας, 
ΠΑΕ Ηρόδοτος ΠΑΣΑ, ΠΑΕ 
Θεσπρωτός, ΠΑΕ Κηφισιά, 
ΠΑΕ Μακεδονικός, ΠΑΕ Νί-
κη Βόλου, ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Β, ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, 
ΠΑΕ Παναχαϊκή, ΠΑΕ ΠΑΟ 
Ρουφ, ΠΑΕ Παναθηναϊκός 
Β, ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ Β, ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρα-
κλής, ΠΑΕ Προοδευτική, 

ΠΑΕ Χανιά, οι οποίες ΟΜΟ-
ΦΩΝΑ αποφάσισαν:

Αναστέλλεται επ΄ αό-
ριστον η διεξαγωγή των 
επόμενων αγωνιστ ικών 
των πρωταθλημάτων της 
Betsson Super League 2 και 
της Κ19 λόγω ανωτέρας βί-
ας, αφού μέχρι σήμερα δεν 
έχει εφαρμοστεί η υπ΄ αριθμ. 
620241/21-12-21 ΚΥΑ που 
εξεδόθη σε εφαρμογή του Ν 
4764/20 άρθρου 79 και δεν 
έχει αποδοθεί το ποσό των 
8.5 εκατομμυρίων ευρώ, το 
οποίο αντιστοιχεί στα έσο-
δα φορολογίας των τυχερών 
παιγνίων, έσοδο προϋπολο-
γισμένο για τη βιωσιμότητα 
των ομάδων.

Η Super League 2 επι-
φυλάσσεται παντός νομί-
μου δικαιώματός της και να 
προσφύγει αρμοδίως για 
την προάσπιση των συμ-
φερόντων της στα αστικά 
και ποινικά δικαστήρια καθ’ 
οιουδήποτε αυθαίρετα και 
αναπόδεικτα προσβάλλει, 
θίγει ή δυσφημεί τόσο τη 
διοργανώτρια αλλά και τις 
συμμετέχουσες ΠΑΕ.

Επέστρεψε στο Ελληνικό πρωτάθλημα
ο Έργκους Κάτσε

Επιστροφή στο Ελληνικό πρωτάθλημα για τον Έργκους Κάτσε. 
Ο πρώην μέσος της ΒΕΡΟΙΑΣ υπέγραψε στην ομάδα του Βόλου 
και θα αγωνιστεί στην SL1, στην οποία δεν κατάφερε πέρσι να 
προβιβαστεί με την «Βασίλισσα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την 
απόκτηση του 29χρονου μέσου, Εργκους Κάτσε. Ο Κάτσε, ο ο-
ποίος πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις 
υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και θα εν-
σωματωθεί άμεσα με την ομάδα. Ο Κάτσε έχει αγωνιστεί επί σειρά 
ετών στο Ελληνικό πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας με τις φανέλες 
των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, Λάρισας και Αρη, ενώ έχει περάσει και 
από την Βέροια, την Βικτόρια Πλζεν και την Παρτιζάνι. Στο πρώτο 
μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου αγωνιζόταν στη Λιθουανική 
Πανεβέζους όπου είχε 6 συμμετοχές και 1 γκολ. Η ΠΑΕ Βόλος κα-
λωσορίζει τον Εργκους Κάτσε στην οικογένεια της».

Στην ιταλική Μπολόνια ο Θόδωρος Τσιουγγαρής,
γιος του παλιού παίκτη ΒΕΡΟΙΑΣ και ΑΕΠ

Διακοπή του πρωταθλήματος
της Super League 2 - Η ανακοίνωση
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Δύο ήττες γνώρισε η ανδρική ο-
μάδα χάντμπολ του Ζαφειράκη, στις 
αναμετρήσεις τις απέναντι στον ΠΑ-
ΟΚ με σκορ 28-25 και με τον Διο-
μήδη Άργους με σκορ 27-21. Ειδι-
κότερα, όσον αφορά τον αγώνα με 
τον ΠΑΟΚ που ήταν και ο πρώτος 
επίσημος, μετά την διακοπή των 
Χριστουγέννων, για τον Ζαφειράκη, 
η ομάδα της πόλης μας παρουσίασε 
εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο και 
σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν 
ανταγωνιστική.

Μικρά δικά της λάθη, αλλά κυρίως 
μερικά κόντρα σφυρίγματα από τους 
διαιτητές του αγώνα ήταν αρκετά ώ-
στε να μην επιτρέψουν στην ομάδα 
του Ζαφειράκη να κερδίσει τον αγώνα, 
συνδυαστικά φυσικά με την μεγάλη 
δυναμική των παικτών του ΠΑΟΚ.

Όπως φαίνεται και από τη διακύ-
μανση του σκορ, οι παίκτες της Νάου-
σας ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ, με 
μικρή όμως διαφορά που μπορούσε 
να επιτρέψει ένα “στραβοπάτημα” α-
πό τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην 3η 
θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Όσον αφορά την επιθετική αποτε-
λεσματικότητα των παικτών μας, α-
πό 5 γκολ σημείωσαν οι Ναουσαίοι 
Γιώργος Θεοδωρόπουλος και Πέτρος 
Ρότζιος, ενώ ακόμη 5 γκολ σημείωσε 
ο έμπειρος Φώτης Μισαηλίδης με τον 
Αποστολίδη Διογένη από τη Βέροια 
να ακολουθεί με 4.

ΠΑΟΚ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ
28-25

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-3, 7-4, 11-6, 
13-9, 17-11 (ημχ), 19-12, 19-14, 22-
17, 24-21, 26-22, 28-25

ΠΑΟΚ (Γούσιος): Γκιγκοφ, Δούγιας 
1, Ελευθεριάδης 2, Τσαμουρίδης 1, 
Νικολαϊδης 2, Παπαζογλου, Τζωρτζί-
νης 1, Αποστόλου, Μοϊσίλοφ, Τσανα-
ξίδης 3, Κουκμίσης 5, Καβουσανάκης 
2, Τριανταφυλλίδης Δ. 5, Λαδάκης 5, 
Τριανταφυλλίδης Αν. 1, Γιαβασίδης.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ(Δεληγιάννης): Α-
θανασίου 1, Μπόλας 1, Τσουκαλάς, 
Τζουβάρας, Τσαγκεράς 2, Θεοδωρό-
πουλος 5, Ρότζιος 5, Μισαηλίδης 5, 
Αποστολίδης 4, Γαλίτης, Μίλοβιτς 2, 
Βαφείδης, Τσάτσας 1, Δασκαλόπου-
λος, Λόλας.

Καλόξεκίνημα,αλλάκακό
κλείσιμοστοματςμετονΔιομήδη

Άργους.
Ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα έκανε 

η ομάδα του Ζαφειράκη, στον εκτός 
έδρας - εξ αναβολής αγώνα της 14ης 
αγωνιστικής της Handball Premier, 
απέναντι στον Διομήδη Άργους που 
ωστόσο δεν επιφύλαξε και το ίδιο τέ-

λος, καθώς η ομάδα μας ηττήθηκε με 
σκορ 27-21.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που 
διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο 
της Νέας Κίου Αργολίδας, την Τετάρ-
τη 1/2/23, οι αθλητές της Νάουσας 
“έβαλαν δύσκολα” στην ομάδα του 
Άργους, καθώς προηγήθηκαν για το 
μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μισού 
του αγώνα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 
με σκορ 15-13. Δυστυχώς για την ο-
μάδα μας όμως, το δεύτερο μέρος δεν 
ήταν το ίδιο καλό.

Πολλά τεχνικά λάθη των αθλητών 
του Ζαφειράκη, μαζί με πολλά χαμένα 
σουτ επέτρεψαν στον γηπεδούχο Διο-
μήδη να βγει μπροστά στο σκορ μέχρι 
και με 6 γκολ διαφορά και να κρα-
τήσει το προβάδισμα  μέχρι τέλους. 
Η έμπειρη ομάδα του Άργους, που 
βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη 

του Ζαφειράκη και έδειξε σημαντικά 
ανώτερο πρόσωπο στο δεύτερο μισό 
του αγώνα. Κάπως έτσι ο αγώνας έ-
ληξε 27-21.

Από την ομάδα του Άργους ξεχώ-
ρισε, επιθετικά και αμυντικά, ο Ναου-
σαίος αθλητής Χρήστος Τσιγαρίδας, 
που ανδρώθηκε μέσα από τον Ζαφει-
ράκη, ως αθλητής, και διαπρέπει τα 
τελευταία χρόνια σε διάφορες ομάδες 
της νοτίου Ελλάδας.

Από την άλλη πλευρά, για μία ακό-
μη φορά, την ομάδα του Ζαφειράκη, 
“σήκωσε στην πλάτη του” ο αρχηγός 
της Γιώργος Θεοδωρόπουλος που 
σημείωσε και τα 11 από τα 19 γκολ 
της ομάδας του.

Δωρεάστημνήμη
τηςκ.ΛέναςΠετράκη

Λίγο πριν την έναρξη του β’ ημι-
χρόνου, ο έφορος του τμήματος 
χάντμπολ του Ζαφειράκη παρέδω-
σε στους ανθρώπους του Διομήδη, 

δωρεά της ομάδας της Νάουσας στη 
μνήμη της κ. Λένας Πετράκη. Η κυρία 
Πετράκη είχε διατελέσει επί πολλά 
χρόνια Γενική Γραμματέας και Γενική 
αρχηγός της ομάδας χάντμπολ του Δι-
ομήδη και έφυγε πρόωρα από τη ζωή 
πριν περίπου από 6 μήνες, σκορπίζο-
ντας θλίψη στο πανελλήνιο και ειδικά 
στο χώρο του χάντμπολ.

Ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολι-
σμού από τον Ζαφειράκη, που δείχνει 
την ενότητα και την ευγένεια που προ-
άγει ο αθλητισμός.

ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ–ΖΑΦΕΙΡΑ-
ΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ27-21

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-5, 9-7, 10-8, 
13-11, 15-13 (ημχ), 16-14, 20-15, 21-
16, 21-17, 24-19, 27-21

Διομήδης Άργους (Ζαραβίνας): 
Κωστούλας, Τσάκαλος 3, Τζίμπουλας 
4, Τσιγαρίδας 4, Τσβίγετιτς 1, Τερλέ-

τσκι, Ασβεστάς 5, Χατζηκωνσταντίνου, 
Καϊμακάμης, Τότος 2, Μπετζιλαλί 4, 
Μάνθος 3, Μπεκιάρης, Άντζελιτς, Ζί-
φκοβιτς, Λιόλιος 1.

Ζαφειράκης Νάουσας (Δεληγιάν-
νης): Αθανασίου, Μπόλας 3, Τσαγκε-
ράς, Θεοδωρόπουλος 11, Μπουμπου-
λέντρας, Ρότζιος 1, Μισαηλίδης 4, 
Μπιλιούρης, Αποστολίδης 1, Γαλίτης, 
Μίλοβιτς 1, Βαφειδης, Τσάτσας, Δα-
σκαλόπουλος. 

ΥποδέχεταιτηΔΡΑΜΑ86το
ΣάββατοστοΔΑΚΝάουσας

Την ομάδα της Δράμας 1986 υπο-
δέχεται το ερχόμενο Σάββατο 4/2/23, 
στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Νά-
ουσας, στις 18:00, ο Ζαφειράκης στη 
συνέχεια της προσπάθειας του για 
παραμονή στη μεγάλη κατηγορία της 
Handball Premier.

Η παρουσία του κόσμου και η στή-
ριξη προς την ομάδα μας είναι σημα-
ντική, προκειμένου να την ενισχύσου-
με όλοι μας!

Με σημαντική διάκριση ξεκίνησε την αγω-
νιστική της δράση και πέραν του Ατλαντικού 
η Βεροιώτισσα τενίστρια, Ελένη Λαζαρίδου, 
η οποία εδώ και λίγους μήνες βρίσκεται με 
υποτροφία στο Kenyon College του Οχάιο. 
Με τις συνεχόμενες νίκες της στα μονά και 

στα διπλά, η Ελένη βοήθησε το Πανεπιστή-
μιό της να ξεκινήσει με νίκες στην έναρξη της 
σεζόν του κολεγιακού πρωταθλήματος και 
παράλληλα αναδείχθηκε αθλήτρια της εβδο-
μάδας στο NCAC.

Είκοσι χρόνια συμπληρώ-
νονται φέτος από την ανεί-
πωτη τραγωδία με τους 

21 χαμένους μαθητές στα Τέμπη 
(13 Απριλίου 2023). Την Κυρια-
κή 2 Απριλίου είναι προγραμμα-
τισμένος ο ‘5ος Αγώνας Δρόμου 
21 Μαθητών’, που διοργανώνε-
ται από τον πολιτιστικό σύλλο-

γο Μακροχωρίου ‘Ψηφιδωτό’, 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Ντόπιων του χωριού. 

Σε συνάντηση που έγινε πριν λίγες μέρες 
για την οργάνωση του αγώνα, παραβρέθηκε 
ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, Θανάσης Δέλλας, 
εκπρόσωποι του τοπικού συμβουλίου, φορέ-
ων και εθελοντικών ομάδων.

Ήττα του “Ζαφειράκη” από ΠΑΟΚ
και Διομήδη

Το Σάββατο (4/2/23) υποδέχεται την Δράμα

Αθλητική διάκριση και στο Οχάιο
για την Ελένη Λαζαρίδου!

Μακροχώρι. 5ος αγώνας
δρόμου 21 μαθητών,

20 χρόνια από την τραγωδία
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Γ.Ε. Νάουσας
Νέο ατομικό ρεκόρ στο ύψος

με 1.94 για τον Γιώργο Σαράντη

Σε αγώνες κλειστού στίβου στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν το 
Σάββατο οι αθλητές της Γ.Ε. Νάουσας. Οι αγώνες έγιναν στο κλει-
στό στάδιο των Αμπελοκήπων και οι 7 αθλητές-τριες έφεραν τα 
παρακάτω αποτελέσματα:

Σαράντης Γιώργος : 2ος (1.94) ν.α.ρ. στο ύψος & 3ος (8»67) στα 
60μ. εμπ. κ18

Σαββίδης Δημήτρης : 9ος (9»19) στα 60μ. εμπ. κ18
Λογδανίδης Κων/νος :9ος (12.63) στη σφαιροβολία & 12ος 

(3.90) στο επί κοντώ.
Γατάλος Νίκος: στο τριπλούν είχε την ατυχία και ήταν άκυρος.
Γρηγορίου Εύα: 3η στο Ύψος (1.50)
Μποζίνη Άννα :18η στα 60μ εμπ. κ16 (11»65) 
Τζουβάρα Βασιλική: ήταν άκυρη
Συνέχεια το Σάββατο 4/2 με την 4η ημερίδα κλειστού στίβου που 

θα γίνει στο κλειστό στάδιο των Αμπελοκήπων.
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Προκρίθηκεστηνπαράταση
ηΒέροιαΒ’επίτουΑγ.Γεωργί-

ου(φωτο)
Την πρόκριση στις 4 καλύτερες 

ομάδες του Κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας πανηγύρισε η β’ ομάδα 
της Βέροιας, απέναντι στον Άγιο 
Γεώργιο!

Μόλις στο 5’ οι «κυανέρυθροι» 
κατάφεραν να ισοφαρίσουν το 
σκορ του πρώτου παιχνιδιού (1-0) 
με τέρμα του Φωτόπουλου μετά 
από ωραία ενέργεια από τα αρι-
στερά.

Μετά την επίτευξη του τέρ-
ματος η ομάδα του Αγ Γεωργίου 
ισορρόπησε το παιχνίδι και κατά-
φερε να περιορίσει τους επιθετι-
κούς της Βέροιας προσπαθώντας 
σε κάποια αντεπίθεση να πετύχει 
κάποιο τέρμα.

Παρά τις αρκετές ευκαιρίες 
που είχε η ομάδα της Βέροιας 
δεν κατάφερε να πετύχει το τέρμα 
που θα της έδινε την πρόκριση 
στην κανονική διάρκεια του αγώ-
να και έτσι αυτός οδηγήθηκε στην 
παράταση.

Τελικά οι αλλαγές της Βέροιας 
κατάφεραν να πετύχουν το πολυ-
πόθητο τέρμα και συγκεκριμένα 
στο 105΄ μετά από ωραία σέντρα 
του Αδαμίδη Α. ο Χατζηπάντος 
κατάφερε και πηρε καρφωτή κε-
φαλιά, με τον αντίπαλο τερματο-
φύλακα να μην καταφέρνει να α-
ποσοβήσει το τέρμα!

Έτσι, με τελικό σκορ 2-0 η ο-
μάδα της Βέροιας πηρε την πρό-
κριση στα ημιτελικά του κυπέλου 
ΕΠΣ Ημαθίας!

ΒΕΡΟΙΑ Β’: Αδαμίδης Θ, Χο-
χλιούρος, Γαλόπουλος, Καρασα-
ρίδης, Γρατσιάνος, Παναγιωτίδης, 
Βασιλειάδης (Δημόπουλος) , Σου-
πιάδης (Χατζηπάντος) Φωτόπου-
λος (Κετόγλου), Καλφούντζος ( 
Αδαμίδης Α), Λαφάρας (Τέγος Α) .

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Καμπάς, Ορ-
φανίδης, Τουλουμτζής, Εμμανου-
ηλίδης, Λιάτσος, Ντάτσης, Σπυρι-
δωνίδης, Φουρκιώτης, Σταυριανί-
δης, Σαρκατζής, Σαντίνι.

Πρόκρισημε«τεσσάρα»
γιατηνΑλεξάνδρεια
στοΜακροχώρι!

Η Α.Ε. Αλεξάνδρειας έγινε η 4η 
ομάδα που προκρίθηκε στους η-
μιτελικούς του Κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας, μετά την Αγία Μαρίνα, 
τη Βέροια Β’ και την Πατρίδα!

Οι «πράσινοι» πέρασαν με το 
εμφατικό 4-1 από το Μακροχώρι 
και σε συνδιασμό με το 3-3 του 
πρώτου παιχνιδιού, κατέκτησαν 
πανηγυρικά την πρόκριση για 
τους «4» της διοργάνωσης.

Όλα τα λεφτά στην αναμέτρη-
ση ήταν το 2ο ημίχρονο, όπου 
σημειώθηκαν τα πέντε τέρματα.

Στο 46’ ο Κ. Πιπιλιάρης έγραψε 
το 0-1, ενώ στο 55’ ο Βασιλείου με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφά-
ρισε για το Μακροχώρι, το οποίο 
πέντε λεπτά αργότερα έμεινε με 
παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής 
του Φωτόπουλου με απευθείας 
κόκκινη!

Από εκεί και πέρα το έργο της 
Αλεξάνδρειας έγινε πιο εύκολο, με 
τον Χεράκη στο 75’ να πετυχαίνει 
με κοντινό σουτ το 1-2, λίγο μετά 
την είσοδό του ως αλλαγή στο 
ματς, τον Κίρτσογλου στο 89’ να 
σημειώνει το 1-3 με σουτ μέσα α-
πό την περιοχή και τον Χεράκη να 
πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό 
του τέρμα στις καθυστερήσεις του 
αγώνα για το τελικό 1-4.

Να σημειωθεί ότι στο 84’ απο-
βλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα και 
ο Κ. Πιπιλιάρης των φιλοξενούμε-

νων, ενώ το Μακροχώρι είχε και 
ένα δοκάρι στο 77’ σε απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Βασιλείου.

«Πέταξεέξω»τονΚοπανό
ηΠατρίδα!

Την έκπληξη της προημιτελι-
κής φάσης του Κυπέλλου της Ε-
ΠΣ Ημαθίας έκανε η ομάδα της 
Πατρίδας, η οποία «πέταξε» έξω 
τον Κοπανό!

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτη-
σαν 2-1 στον επαναληπτικό της 
Τετάρτης 1/2 (πρώτος αγώνας 1-
1), με τέρματα που πέτυχαν ο Κα-
λαϊτζίδης στο 3’ και ο Μπουρδά-
νος στο 5’ με πέναλτι, ενώ το μό-
νο που κατάφεραν οι φιλοξενού-
μενοι ήταν να μειώσουν το σκορ 
στο 85’ με πέναλτι του Αντωνίου.

Έτσι, η ομάδα της Πατρίδας θα 
είναι η μοναδική εκπρόσωπος της 
Β’ ΕΠΣΗ και στην ημιτελική φάση 
του θεσμού.

Σπουδαίαπρόκρισηγιατην
Αγ.ΜαρίναεπίτωνΤρικάλων!

Την πρόκριση στην ημιτελική 
φάση του Κυπέλλου της ΕΠΣ Η-
μαθίας πήρε η Αγία Μαρίνα, περ-
νώντας με το επιβλητικό 4-1 από 
τα Τρίκαλα!

Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν 
να εκμεταλλευτούν το υπέρ τους 
1-0 του πρώτου αγώνα στην Αγ. 
Μαρίνα και μοιραία γνώρισαν τον 
αποκλεισμό από την επόμενη φά-
ση του θεσμού.

Μέτα από ένα μέτριο πρώτο 
ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι άνοι-
ξαν το σκορ στο 65’ με σουτ του 
Κουτσούκη λίγο μπροστά από το 
κέντρο (!!), ενώ δέκα λεπτά αρ-
γότερα ο Μπουλάρι με όμορφη 
ενέργεια και σουτ λίγο έξω από 
την περιοχή έστειλε τη μπάλα στη 
γωνία του Μένιου για το 0-2!

Στο 80’ οι γηπεδούχοι μείωσαν 
σε 1-2 με κοντινή προβολή του 
Λίτσι, έπειτα από ωραία προσπά-
θεια και γύρισμα από αριστερά 
του Σωτηράκη, όμως η χαρά τους 
δεν κράτησε για πολύ αφού στο 
επόμενο λεπτό ο Κρεστ με σουτ 
μέσα από την περιοχή έγραψε το 
1-3 και στο 85’ ο Λέκκα εκμεταλ-
λεύτηκε λάθος συνεννόηση μετα-
ξύ τερματοφύλακα και αμυντικού 
των Τρικάλων και έγραψε εύκολα 
το τελικό 1-4.

Στο τέλος του αγώνα υπήρξε 
και κάποια μικρή ένταση που δεν 
πήρε διαστάσεις.

Διαιτητής: Τζάμος (Καστοριάς). 
Βοηθοί: Δρουδάκης (Γρεβενών), 
Γίτσος.

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων: 

Μένιος, Μαρμαρίδης, Βλάχος, Αρ-
βανιτίδης, Ατανάσοφ, Σωτηράκης, 
Γεωργίου (75′ Κίτσας Ελ.), Κίτσας 
Γ., Χλιαρόπουλος (64′ Λίτσι), Α-
βραμόπουλος, Κιρκιλιανίδης.

Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μα-
ρίνας: Μυλωνάς, Δημητρούσης, 

(46′ Πίτος), Ράδης, Τζιμογιάννης, 
Κουτσούκης, Μπρέγκου (65′ Σα-
μιώτης), Νιογκάνα, Μπουλάρι (90′ 
Μουρατίδης), Μουστάκας (65′ 
Γκρεστ), Λέκα, Αργυρόπουλος 
(85′ Λίβας).

πηγή: kerkidasport.gr

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

30-01-2023 μέχρι 

05-02-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 3-2-2023

13:30-17:30 ΠΑ-
ΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
23310-66812

21:00-08:00 ΠΑ-
ΠΑΡΗΦΥΚΑΤΑΟΛΥ-
ΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ) Λ.
ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-
23360

Φαρμακεία

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αποτελέσματα προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 2 Φε-

βρουαρίου 2023 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη 
Σφηκιά ο Παναγιώτης Πετσάβας,  
σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 2 Φε-

βρουαρίου 2023 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου - Κη-
πουρειο Γρεβενών ο Δημήτριος 
Ιωαν. Καρανίκας, καθηγητής φιλο-
λογίας σε ηλικία 88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 3 

Φεβρουαρίου 2023 στις 10.30 π.μ. 
από το Ισραηλιτικό νεκκροταφείο 
Θεσ/νίκης (έναντι βιομηχανίας Α-
ΓΝΟ) η Λουίζα Αβραάμ Αλβο,  σε 
ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 
ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 

Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-
δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό. Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσκυνητών 
Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, καλεί τα μέλη 
του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 4     Φεβρουαρίου 2023, ημέρα 
Σάββατο και ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέ-
ματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Ετήσιος Διοικητικός απολογισμός του  Δ.Σ.
3. Οικονομικός Απολογισμός του  Δ.Σ.
4. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα – προτάσεις

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Τ.Σ.Υ.                              Τ.Υ.

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.       ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ Γ.

«ΕΡΑΣΜΟΣ»: Πρόσκληση 
σε Τακτική Γενική – 

Απολογιστική Συνέλευση 
Καλούνται σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευ-

ση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το 
διακριτικό τίτλο «Έρασμος», την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 
2023 και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των 
γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2022
2. Ειδικός Απολογισμός  2022 3. Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρ-

τία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 
του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη
Με τιμή για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Ευχαριστήριο στην 

Φιλόπτωχο για τη στήριξη 
στο Κοινωνικό Φαρμακείο 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολι-
τικής και Προστασίας της Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Στέφανος Δριστάς και τα 
στελέχη του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
ευχαριστούν θερμά τον σύλλογο ”ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩ-
ΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” για τη συνεχή στήριξη και 
προσφορά στο Κοινωνικό Φαρμακείο.

Ο σύλλογος ”ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” για ακόμη μία φορά ανταποκρίθηκε αμέσως 
ώστε να καλύψει ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη του Κοινωνικού Φαρμακείου εξέ-
φρασαν την ανάγκη της Δομής σε αντισηπτικές καραμέλες και 
οινόπνευμα στην πρόεδρο της ”ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ” κα.Βέτσιου Κα-
τερίνα. Η πρόεδρος, την επόμενη κιόλας ημέρα επισκέφτηκε την 
Δομή προσφέροντας τη δωρεά που συλλέχθηκε από τα μέλη του 
συλλόγου!

Εκδήλωση για την εορτή 
της Μητέρας και της 

Πολύτεκνης Οικογένειας
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11:30 το πρωΐ θα πραγ-

ματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων η Εορτή της 
Μητέρας και της Πολύτεκνης Οικογένειας από την Ιερά μας 
Μητρόπολη σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Πολυτέκνων του 
Νομού μας. Στην εκδήλωση θα ομιλήσουν ο Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων και ο Καθηγούμενος της 
Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ, ενώ η Χορωδία 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Προμηθέας»  θα παρουσιάσει 
μουσικό πρόγραμμα. Στο τέλος θα βραβευθούν πολύτεκνες 
οικογένειες. 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΝΑΟΥΣΗΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Από το Συσσίτιο – Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης ανακοινώνεται ότι την 
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ. στον 
Ιερό Ναό της Παναγίας θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουρ-
γία με Αρτοκλασία υπέρ των επωνύμων και ανωνύμων 
Δωρητών, των Εθελοντών και Μελών του Συσσιτίου, καθώς 
επίσης και Μνημόσυνο υπέρ των τεθνεώτων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην Αίθουσα 
Δεξιώσεων του Ιερού Ναού θα πραγματοποιηθεί η κοπή 
Βασιλόπιτας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 
στις 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Α-
γίου Γεωργίου και Οσίου Ιακώβου 
του Τσαλίκη στην Άμμο θα υποδεχτεί 
την Τιμία Κάρα του Οσίου Δαβίδ του 
εν Ευβοία και στη συνέχεια θα χορο-
στατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό. 

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μο-
νή του Τιμίου Προδρόμου Ναούσης 
και θα τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο 
της μακαριστής Καθηγουμένης της 
Ιεράς Μονής, Γερόντισσας Μεθοδίας 
Βεντούρη. 

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» για τις 
μητέρες των Τριών Ιεραρχών Αγίες Εμμέλεια, Νόννα και Ανθούσα, 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Μητρο-
πολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας και θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
της μακαριστής Ελευθερίας Μπακλαγή, κατά σάρκα μητέρας του 
Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως μας, Αρχιμ. Δη-
μητρίου Μπακλαγή. 

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας θα παραστεί και θα 
χαιρετίσει την Εορτή της Μητέρας και της Πολύτεκνης Οικογένειας, 
που διοργανώνει η Ιερά μας Μητρόπολη σε συνδιοργάνωση με τον 
Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.  

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης. 

  Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Μεγάλου 
Φωτίου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM». 
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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 οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. με 

πατάρι 35 τ.μ., σε άρι-

στη κατάσταση, εξαιρε-

τικής προβολής, κοντά 

στη γέφυρα Κούσιου. 

Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο 6972269839 κ. 

Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας, πολύ κοντά στο 

χωριό, με ηλεκτρικό 

ρεύμα, είναι ποτιστικό και χέρσο. Πληρ. τηλ.: 23310 27740.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
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  54 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
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
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130 τ.μ 3ΔΣ-Κ 3ος χ.ασανσερ Θερμ/τες 
κοπλαμ,300€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρμπουτα οικ. αρτιο 135 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
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€
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 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.64000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

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 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ 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€
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

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργο-

δηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 

2ης ειδικότητας

2)Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκα-

ταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερ-

μαστή)

3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκα-

ταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικό-

τητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 

Email: hr@venusgrowers.gr

Διεύθυνση:Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Σιδηροδρομικός Σταθ-

μός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.

Τηλέφωναεπικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 

123.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 

Παλατίτσια εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και οικοδομή-

σιμο, με αποθήκη και αχυ-

ρώνα 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 αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε-

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό ασφα-

λείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ 

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 

αυτοκινήτων από επιχείρη-

ση στη Βέροια για πλήρη 

απασχόληση. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας 23310 71553 

& 23310 62900, ώρες επι-

κοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να 

φροντίζει ηλικιωμένους σε 

24ωρη βάση, αναλαμβά-

νει καθαριότητα σπιτιών, 

γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 

6940 998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λ ικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία 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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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

τομέα της μεταποίησηςαγροτικώνπροϊόντων –παραγωγής
ειδώνδιατροφήςκαιμεσυνεχήσταθεράανοδικήπορείαστην
ελληνικήκαιδιεθνήαγορά,ζητείταιγιααπασχόλησηστιςεγκα-
ταστάσειςτης,πουβρίσκονταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–Κρύ-
αςΒρύσης,υπεύθυνοςφορτώσεων–εξαγωγικήςδιαδικασίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:
•Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπο-

ρικής διαχείρισης της εταιρίας (τιμολόγηση και έκδοση παραστα-
τικών, καρτέλες πελατών, παραλαβές εμπορευμάτων, αποστολές 
εμπορευμάτων, καταχωρήσεις παραστατικών)

•Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση κυκλώματος αποθήκης
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού και εσωτερικού για ζητήματα 

που αφορούν τις φορτώσεις 
•Επίβλεψη των συναλλαγών και των παραστατικών φόρτωσης με 

μεταφορικές εταιρίες
•Διαχείριση - αρχειοθέτηση τιμολογίων
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας για την παρακο-

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

Απαιτήσεις του ρόλου:
•Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικών ή λογιστικής
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
•Εξοικείωση και καλή χρήση των νέων τεχνολογιών
•Επιθυμητή η γνώση Galaxy ERP

Οι παροχές που συνοδεύουν τη θέση:
•Ανταγωνιστικός μισθός
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα επαγγελματικής 

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώ-
ματα αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος μεταξύ 20 – 35 ετών για εργα-
σία σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην πόλη της Βέ-
ροιας, ο οποίος να έχει εκπληρωμένες  τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό 
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές από προη-
γούμενους εργοδότες (όπου αυτές υπάρχουν). Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6985124505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας ΠΕΙ, με προϋπηρεσία και
κάρτα ταχογράφου.Αποστολή βιογρα-
φικών email: sales@carbonbox.gr.Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310 74443 (ωρες
καταστημάτων).

Η εταιρεία «ΚΟΡΜΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδρα στην 
νέα περιφερειακή οδό Βέροιας-Ναουσας ζητάει για άμεση 
πρόσληψη Αποθηκαριο - Οδηγό.

Προϋποθέσειςεργαζόμενου:
Απολυτήριο λυκείου
Δίπλωμα Β κατηγορίας
Ηλικία 22-30 ετών

Αποστολήβιογραφικούkormosemp@gmail.com
Διευκρινίσειςτηλέφωνο2331062222

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί 
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»  στο κέντρο της Βέροιας, με όλο 

τον εξολπισμό, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Πληρ. τηλ.: 6973327071κ.Χριστίνα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ3)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε.με έδρα την Βέροια Ημαθίας  αναζη-
τά υποψήφιο/α για μια νέα θέση εργασίας στο τμήμα πωλήσεων του 
εξαγωγικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείου της. 

Κύριεςαρμοδιότητες:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Έκδοση φορτωτικών εγγράφων
•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση τυχόν 

προβλημάτων
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κα-

τεύθυνσης 
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γαλλικής γλώσσας
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις

ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Ισπανικά)
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργα-

τικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης 

στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Παροχές
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
•Εργασία σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν το βιογραφικό, στην 

έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.
gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφίαυποψηφίου.
Πληροφορίες:2331026974



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-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

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, στρωμένος με βιομηχανικό δάπεδο, με 2 μεγάλους ψυκτι-
κούς θαλάμους για αποθήκευση στο δάπεδο, συνολικών μέτρων 
περίπου 900 μέτρα. Ο χώρος είναι κατάλληλος για εταιρεία που 
ασχολείται με τρόφιμα και είναι άμμεσα λειτουργικός. Στεγάζεται 
σε οικόπεδο 47.000 m. Πληροφορίες στο τηλ. 697-3736714



Νέες επιβαρύνσεις 
έρχονται για τους δα-
νειολήπτες καθώς δεν 
φαίνεται να φρενάρει η 
αύξηση των επιτοκίων 
δανεισμού, ενώ στον α-
ντίποδα τα επιτόκια κα-
ταθέσεων αυξήθηκαν ο-
ριακά, διευρύνοντας την 
«ψαλίδα» μεταξύ τους 
κοντά στις 5 μονάδες. 
Οι δόσεις των υφιστά-
μενων στεγαστικών και 
επιχειρηματικών δανεί-
ων ανέβηκαν περαιτέρω 
και όπως όλα δείχνουν 
έπεται συνέχεια λόγω 
των νέων αυξήσεων στα 
επιτόκια του ευρώ.

Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποιήθη-
καν χθες, προκύπτει ότι:

• Το Δεκέμβριο του 2022, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των 
νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκαν στο 0,10% και 5,06% 
αντίστοιχα.

• Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δα-
νείων αυξήθηκε στις 4,96 εκατοστιαίες μονάδες.

• Το Δεκέμβριο του 2022, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συ-
νόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκαν στο 
0,09% και 5,02% αντίστοιχα.

• Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων 
και δανείων αυξήθηκε στις 4,93 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα:
• Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων κατα-

θέσεων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
0,10%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από 
νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο 
επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 
0,05% από 0,03% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των 
καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά 
αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 0,33%.

• Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων 
προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης 
στο 5,06%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς 
καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω 
πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από 
τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και 

διαμορφώθηκε στο 14,68%.
Το μέσο επιτόκιο των κατανα-

λωτικών δανείων με συγκεκριμένη 
διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 
αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης 
και διαμορφώθηκε στο 11,32%. 
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστι-
κών δανείων με κυμαινόμενο ε-
πιτόκιο αυξήθηκε κατά 18 μονά-
δες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
3,81%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχει-
ρηματικών δανείων χωρίς καθορι-
σμένη διάρκεια αυξή-
θηκε κατά 19 μονάδες 
βάσης στο 5,21%. Το 
αντίστοιχο επιτόκιο 
των επαγγελματικών 
δανείων αυξήθηκε κα-

τά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,06%.
Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων 

με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυ-
ξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης, το Δεκέμβριο του 2022, 
και διαμορφώθηκε στο 4,54%. Το μέσο επιτόκιο των 
δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 15 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,83%.

• Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως 
προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο 
επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε 
κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%, 
για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε 
κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,14% 
και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 25 
μονάδες βάσης στο 4,49%.

Καταθέσεις
• Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των 

υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες 
βάσης στο 0,09%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοι-
πα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έ-
τη από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 0,22%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο 
των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 46 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,73%.

Υφιστάμενα δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων 

δανείων αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
5,02%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στε-
γαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 27 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,68%. Το αντίστοιχο επιτό-
κιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτι-
κά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 7,02%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια 
άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 74 μονάδες βάσης στο 4,71%. Το 
αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 33 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,87%.
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P Θυμάστε εκείνο το περίφη-
μο ηθικό πλεονέκτημα της Αριστε-
ράς; Ε, παλιά θυμάστε...

P  Πλέον οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ αποφά-
σισαν να μην ψηφίζουν στη Βουλή, 
αλλά να πληρώνονται κανονικά.

P Εις υγείαν το κορόιδο ε;

P  Τα λόγια των πολιτικών είναι 
σαν τα κάλαντα: μας τα ΄παν κι άλλοι.

P Αν κι αυτό είναι ιδέα της Πό-
πης, θαρρώ ότι είναι πολύ επικίν-
δυνο το κορίτσι.

P Αυτός πάλι ο Θεοδωρικάκος, 
δεν θα έπρεπε να θέσει την παραί-
τησή του στη διάθεση του πρωθυ-
πουργού;

P Ο δε Κούγιας; Ανέλαβε κι αυ-
τή την υπόθεση; Να δείτε που είναι περισσό-
τεροι από ένας και μας κουρδίζουν.

P Στον βάλτο μαλώνουν προοδευτικοί και φι-
λελεύθερους και την πληρώνουν οι πολίτες.

P Πρόοδος είναι να λες το ρούχο βίντατζ 
αντί παλιατζούρα.

P Να δείτε που οι κακοί πολιτικοί είναι φυλή.

P Τέτοια βλέπουμε 
και θέλουμε να πάρου-
με τα βουνά. Αλλά στο 
τέλος μας ξεγελάνε με 
ένα προφιτερόλ.

P Μου λέει: Πες μου 
ένα ζώο από άλφα. Της 
λέω: Αγάπη! Κι έπειτα 
άρχισε ο καυγάς.

P  Άλλος πάει στον 
γάμο του με νταλίκα, 
άλλος με βέσπα, άλλος 
με καΐκι. Εγώ πήγα με 
το ζόρι.

P Και:
Μια σαραντάρα καθό-

ταν σε ένα μπαρ με τις 
φίλες της και έπινε το πο-
τό της μετά από μια κου-
ραστική μέρα δουλειάς, 
όταν ένας πανύψηλος, 
όμορφος νεαρός μπήκε στην αίθουσα. Ήταν τόσο 
εντυπωσιακός, που η γυναίκα δεν μπορούσε να 
πάρει τα μάτια της από πάνω του. Ο νεαρός πρό-
σεξε το επίμονο βλέμμα της και πήγε κατευθείαν 
κοντά της. Πριν μπορέσει αυτή να ζητήσει συ-
γνώμη για το επίμονο βλέμμα της, αυτός έσκυψε 
μπροστά της και της ψιθύρισε στο αυτί:

«Θα κάνω τα πάντα για σένα μόνο για 20 ευ-
ρώ, με μια προϋπόθεση…»

Η γυναίκα, ρώτησε ποια ήταν η προϋπόθεση. 

Κι ο νεαρός απάντησε:
«Πρέπει να μου πεις αυτό που θέλεις μόνο με 

4 λέξεις…»
Η γυναίκα σκέφτηκε την πρότασή του για λίγο, 

και μετά, αργά, έβγαλε από την τσέπη της ένα 
χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, το οποίο το έβαλε 
στο χέρι του άντρα, μαζί με τη διεύθυνση του σπι-
τιού της. Τον κοίταξε έντονα στα μάτια, και αργά, 
του ψιθύρισε στο αυτί:

«Έλα σπίτι ξαραχνιάσουμε σαλόνι»!
Κ.Π.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

Νέες αυξήσεις στις δόσεις στεγαστικών 
και επιχειρηματικών δανείων


	03_02_23f1
	030223g 1
	03_02_23f3
	03_02_23f4
	03_02_23f5
	03_02_23f6
	03_02_23f7
	030223g 2
	030223g 3
	030223g 4
	03_02_23f11
	030223g 5
	030223g 6
	030223g 7
	030223g 8
	03_02_23f16

