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Γιατί μια ψυχικά ασθενής 
μητέρα διατηρεί την 

επιμέλεια του παιδιού της;;;
Δυστυχώς το τραγικό περιστατικό με τον πνιγμό του 

11 μηνών βρέφους στα νερά του Αλιάκμονα, δεν φέρνει 
για πρώτη φορά στο προσκήνιο την σύνδεση της δια-
ταραχής της ψυχικής υγείας με την παραβατικότητα και 
την εγκληματικότητα. Ωστόσο το σημαντικό δεν είναι να 
διαπιστώσουμε το αυτονόητο,  ότι άνθρωποι με διατα-
ραγμένη ψυχική υγεία είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό 
τους και το περιβάλλον τους, αλλά να εντοπίσουμε τις 
παραλείψεις που επιτρέπουν σε ανθρώπους σαν αυτή 
την μητέρα με διαγνωσμένο βαρύ ψυχιατρικό παρελθόν 
να έχουν υπό την επιμέλεια τους μικρά παιδιά.

 Είναι πλείστα τα παραδείγματα ανθρώπων που 
μπαινοβγαίνουν στα ψυχιατρεία με κατά καιρούς εισαγ-
γελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία τους, που 
προφανώς δεν θεραπεύονται και μπορούν να κυκλο-
φορούν σα να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς δεν 
μπορούν να παραμένουν όλοι έγκλειστοι σε ψυχιατρικά 
ιδρύματα, ωστόσο θα πρέπει να παρακολουθούνται 
κατά την γνώμη μου σε μόνιμη βάση από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και φυσικά να τους αφαιρείται η επιμέλεια 
των τέκνων τους, αφού κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές 
όπως δυστυχώς αποδείχθηκε στην τραγική υπόθεση 
των ημερών. 

Δεν υπάρχει δικαιολογία για έλλειψη προσωπικού ή 
έλλειψη δυνατοτήτων των υπηρεσιών, αφού πρόκειται 
για καταστάσεις που αφορούν την υγεία και ασφάλεια. 
Σκεφτείτε ποιο είναι πιο τραγικό, να πάρει η υπηρεσία 
ένα παιδί από μια ακατάλληλη μητέρα ή να χαθεί η ζωή 
ενός παιδιού εξαιτίας της ακατάλληλης μητέρας;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ελεύθερη είσοδο σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους 

στους εκπαιδευτικούς
Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί λειτουρ-

γοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατα-
βολής αντιτίμου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία της χώρας, 
σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του αναπληρωτή υπουρ-
γού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Το παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, συμπληρώνοντας ότι στην 
περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων κα-
θηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου εί-
ναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Την Κυριακή των Βαΐων
οι εκλογές λόγω 

«γούρικης» ημέρας;;;
Μία από τις επικρατέστερες ημερομηνίες για τη διεξα-

γωγή των εθνικών εκλογών είναι και αυτή της Κυριακής 
των Βαΐων, στις 9 Απριλίου 2023. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
η Κυριακή των Βαΐων του 2023 είναι μια από τις ημερο-
μηνίες που “βολεύει” αφενός για τη μετακίνηση των ετε-
ροδημοτών και αφετέρου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή 
των πανελλαδικών, εάν και εφόσον γίνουν επαναληπτικές 
εκλογές μετά από ένα μήνα λόγω εκλογικού νόμου. Στο 
αντίποδα υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις λόγω της θρη-
σκευτικής εορτής. 

Ωστόσο, κάτι που προφανώς γνωρίζει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα υπήρξε ημέρα 
νίκης για την οικογένεια Μητσοτάκη πριν από 30 χρόνια 
και πλέον. Θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί το 1990, 
όταν την Κυριακή των Βαΐων 8 Απριλίου, είχαν προκηρυ-
χθεί εθνικές εκλογές αναδεικνύοντας Πρωθυπουργό τον 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. 

Αν και δεν φαίνεται προληπτικός ο νυν πρωθυπουργός 
λέτε να κρατήσει τα «γούρια»;;;
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σύναξις των 70 Αποστόλων, Θεοκτίστου,

Ονουφρίου εν Χίω

Η Π.Ε. Ημαθίας
τίμησε τον Νίκο Ζιώγαλα
για την προσφορά του

στη μουσική

Κατά την διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης μουσικής εκ-
δήλωσης στην πλατεία Εληάς για την υποδοχή του νέου 
έτους, η Π.Ε. Ημαθίας που ήταν συνδιοργανώτρια, τίμησε 
τον καταξιωμένο βεροιώτη δημιουργό και ερμηνευτή  Νί-
κο Ζιώγαλα, για την πολυετή προσφορά του στη μουσική.

«Η Ημαθία ξέρει να τιμά τους ανθρώπους που την 
εκπροσωπούν επάξια και την τιμούν με το έργο τους. Ο 
Νίκος Ζιώγαλας είναι ένας από αυτούς…» υπογράμμισε 
ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης.

Η χρονιά της κάλπης 
είναι εδώ και εύχεται 

καλές ψαριές
και καλές Κυριακές!

Της Σοφίας Γκαγκούση
MΗ χρονομέτρηση για τo προεκλογικό έτος 2023 

έχει ήδη αρχίσει και βρίσκει πολλούς υποψηφίους (και 
εν δυνάμει), σεαγωνιώδηκατάσταση τόσο για τις 
εθνικές εκλογές όσο και για τις εκλογές της αυτοδι-
οίκησης που κλείδωσαν για 8 και 15 Οκτωβρίου, σε  
εννέα μήνες δηλαδή.
MΑνοιχτή όμως παραμένει ακόμα η ημερομηνία 

των εθνικών εκλογών που συσχετίζεται και με τις 
δημοτικές. Τόσο ανοιχτή που αν ακουστούν κι άλλες 
πιθανές Κυριακές και μήνες, εν είδη αινίγματος ή δο-
κιμασίας, θα αρχίζουν να θυμίζουν κάτι από…γρύλο!.
MΘα μου πείτε τρεις μήνες έχει η Άνοιξη. Αν 

δεν είναι Μάρτης θα είναιΑπρίλης και δεν είναι
Απρίλης, θα είναιΜάης!  Κι αν δεν είναι η πρώτη 
Κυριακή θα είναι η δεύτερη κι αν δεν είναι οι πρώτες 
κάλπες, θα είναι οι επαναληπτικές. Χρόνος υπάρχει, 
εμείς είμαστε ανυπόμονοι…
MΚάτι τέτοιο εξάλλου είπε και ο πρωθυπουργός 

στον  Δημήτρη Κουτσούμπα όταν τον ρώτησε για την 
ημερομηνία των εκλογών. Ότι «μετά τον Απρίλιο όλα 
είναι ανοιχτά». Κι όταν επέμεινε ο γραμματέας του 
ΚΚΕ για το πότε ακριβώς, ο πρωθυπουργός του είπε: 
Μίαεβδομάδαπριν,μίαεβδομάδαμετά,τισημα-
σίαέχει, αφού εσείς είστε έτοιμοι, όπως λέτε.  
MΠληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη δήλωση 

Μητσοτάκη οι πολιτικοί αρχηγοί βάζουν αφύπνιση στο 
κινητό και καίνεφύλλαδάφνης κάθε πρωί, μόλις αρ-
χίζει να ροδίζει η μέρα.
MΗ συσχέτιση της εθνικής κάλπηςμε τα αυ-

τοδιοικητικά, έχει να κάνει και με την απόφαση του 
κυβερνώντος κόμματος να μην ασχοληθεί με υποψη-
φίους, τοπικά ψηφοδέλτια και στηρίξεις σε δημάρχους 
και περιφερειάρχες, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
των βουλευτικών εκλογών. Κάτι που αφήνει στενά
χρονικάπεριθώρια στους συνδυασμούς του πολι-
τικού της χώρου, να «κλείσουν» εκατοντάδες  υπο-
ψήφιους συμβούλους και να κάνουν προεκλογικό
αγώναμε«αέρα»στήριξης του κόμματος.
MΌσο, δε, πιο πολλοί είναι οι αλιείςτηςκεντρο-

δεξιάςδεξαμενής, τόσο πιο μοιρασμένη θα είναι η 
ψαριά, με ότι αυτό σημαίνει για τον όποιο στόχο ενός 
κόμματος, που βέβαια, μπορεί να μην είναι και απα-
ραίτητος στην  Αυτο-διοίκηση.
MΩστόσο στο δήμο Βέροιας, οι υποψηφιότητες 

συνολικά έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αφού 
έχουμε ήδηπέντε επίσημες ανακοινώσεις: Του 
νυν δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη, του Παύλου
Παυλίδη ο οποίος επικαιροποίησε πρόσφατα την εκ 
νέου υποψηφιότητά του, του ΜιχάληΧαλκίδη που 
τον Νοέμβριο επίσημα ανακοίνωσε την πρόθεσή 
του να διεκδικήσει τον Δήμο Βέροιας, του Θεόφιλο
Κορωνά ο οποίος στην τελευταία συνεδρίαση του 
2022 παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος και 
ανακοίνωσε ότι θα είναι επικεφαλής μιας νέας δημοτι-
κής παράταξης και του ΦώτηΚουτσουπιά που λίγες 
ώρες πριν την εκπνοή του 2022, με ανακοίνωσή του 
στον τοπικό Τύπο γνωστοποίησε και την δική του υ-
ποψηφιότητα. Αναμένεται ανακοίνωση της δημοτικής 
παράταξηςτουΚΚΕ, ενώ κάποιοι εκτιμούν ότι ίσως 
έχουμε και συνέχεια!
MΗ χρονιά της κάλπης είναι εδώ και υπολογίστε

Κυριακές… Πρώτες, δεύτερες με απλή αναλογική, 
προφανώς επαναληπτικές και ακολουθούν οι διπλές  
Κυριακές για Δήμους και Περιφέρειες.  
MΑν το καλοσκεφτούμε, από τηνΆνοιξημέχρι

και ταΕλευθέρια, θα ψάχνουμε αργία να ξεκουρα-
στούμε…

Άμεση παρέμβαση Βεσυρόπουλου στον Γεωργαντά
για τους μηλοπαραγωγούς της Ημαθίας

Άμεση ήταν η παρέμβαση του ημαθιώτη 
υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βε-
συρόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά 
για την στήριξη των μηλοπαραγωγών της Η-
μαθίας, που όπως δήλωσε χθες το απόγευμα 
στον «ΛΑΟ» θα συμπεριληφθούν άμεσα στο 
πρόγραμμα στήριξης. 

Σε ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του 
στο facebook ο ημαθιώτης υφυπουργός ανα-
φέρει:

«Σε επικοινωνία που είχα με τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γε-
ωργαντά τον ενημέρωσα ότι ολοκληρώθηκε 
η διαδικασία τεκμηρίωσης που είχε ξεκινήσει 
από τη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας σε συνεργασία με τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη κ. Καλαϊτζίδη και αφορά τη μείωση 
του εισοδήματος που υπέστησαν οι παραγω-
γοί μήλων, λόγω συνθηκών αγοράς. Στην Ημαθία τα στρέμματα μήλων που θα τύχουν της στήριξης βάση των στοιχείων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται σε 7300 στρέμματα».

Δεν θα προσμετρώνται
οι απουσίες μαθητών

λόγω γρίπης
Την καταχώριση, χωρίς την προσμέτρηση, των απουσιών 

έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε εποχικό 
επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως 
και τον Μάρτιο 2023 προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αναλυτικότερα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, στην οποία 
παραπέμπει η εγκύκλιος, ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατόπιν 
σχετικής ανακοίνωσης, προχωρά στην απόφαση να καταχω-
ρούνται αλλά να μην προσμετρώνται οι εν λόγω απουσίες, 
με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές 
πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού 
ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και 
τη διάρκεια της ασθένειας. Από το υπουργείο συστήνεται σε 
όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά 
τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο 
σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις 
των ειδικών και να εμπιστεύονται τον εμβολιασμό, σύμφωνα 
με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
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Δήμος Βέροιας: 35.508 Ηλεκτρονικές 
Εξυπηρετήσεις πολιτών 

Άκρως ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία 
των δύο τελευταίων ετών για την εξέ-
λιξη των ψηφιακών υπηρεσιών και την 
ανταπόκριση των δημοτών στις αναβαθ-
μισμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες του 
Δήμου Βέροιας. Από το 2020 όπου συ-
στάθηκε η Αντιδημαρχία Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Πολιτικής 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 35.508 
ηλεκτρονικές εξυπηρετήσεις πολιτών. Τα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά με 
την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη 
ολοκλήρωση των εργασιών, βασισμένα 
στην άμεση εξυπηρέτηση του κοινού 
-χωρίς ουρές στα γκισέ- και στη μείωση 
της γραφειοκρατίας αφορούν σε:

23.107 Ηλεκτρονικά Ραντεβού για 
υπηρεσίες Πρωτοκόλλου, Δημοτολογίου, 
Ληξιαρχείου, Κοινωνικής Προστασίας, Πολεοδομίας – Κτηματολογίου – Περιουσίας κτλ.

6.091 Αιτήματα Σχολείων.
2.998 Εκδόσεις Ψηφιακών Πιστοποιητικών από 31 τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικών Προσόδων και 

Πολεοδομικό Τμήμα.
3.312 Αιτήματα καθημερινότητας δημοτών στην Εφαρμογή «Ο Δήμος Βέροιας στο κινητό σου» για αναφορές προ-

βλημάτων, online ραντεβού πολιτών κ.ά.
Η πανδημία της COVID-19 έδρασε καταλυτικά στην επιτάχυνση χρήσης των ψηφιακών εργαλείων. Ο Δήμος Βέ-

ροιας συμβάδισε με τις νέες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις βελτιώνοντας τον τρόπο παροχής υπηρεσιών και 
μειώνοντας τον χρόνο αναμονής για εξυπηρέτηση στο ελάχιστο. 

Άλλωστε, ο Δήμος Βέροιας πρόσφατα πέτυχε μία σημαντική διάκριση σε πανελλαδικό επίπεδο, κατακτώντας την 
9η θέση μεταξύ δήμων όλης της χώρας που παρέχουν υψηλού επιπέδου ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, σύμφωνα με 
έρευνα του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών για την «Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
– Μελέτη των δικτυακών τόπων των Δήμων της Ελλάδας» που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ 
(Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής) και την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γιάννη Χαραλαμπίδη.

«Η Ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Βέροιας στηρίζεται σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική με γνώμονα τη 
διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών μας. Εδώ και δύο χρόνια αξιοποιήσαμε όλες τις ευκαιρίες ώστε να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, όπως αυτά που παρουσιάζουμε σήμερα» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος 
Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

«Καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και λύσεις προσφέρονται για την ψηφιακή μετάβαση των Δήμων. Από εμάς προς 
τους δημότες της Βέροιας δίνονται κυρίως μέσα από πλατφόρμες και έξυπνες εφαρμογές» σημειώνει ο Αντιδήμαρχος 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.  

Άνοιξε η πλατφόρμα προαιρετικής υπαγωγής νέων εργαζομένων 
στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ

Οι νέοι εργαζόμενοι έως 35 ετών μπορούν να φτιάξουν τον ατομικό συνταξιοδοτικό κουμπαρά
Ακόμα ένα σημαντικό βήμα γίνεται για την υλο-

ποίηση της νέας επικουρικής κεφαλαιοποιητικής 
ασφάλισης, καθώς, από χθες, απέκτησαν δικαίωμα 
υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου 
Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) 
και οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του 
e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και 
μετά.

Με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr, 
μπορούν να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστη-
μα και να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα, υπαγόμενοι 
πλέον στο ΤΕΚΑ, αντί του e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη 
κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να ασκήσει το δι-
καίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ 
μέχρι την 31η/12/2023.

Υπενθυμίζεται ότι, με τον νόμο 4826/2021, ιδρύ-
θηκε το ΤΕΚΑ (teka.gov.gr), που σκοπό έχει τη χο-
ρήγηση επικουρικής σύνταξης με εφαρμογή του 
κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων 
εισφορών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, το ΤΕΚΑ, 
που σταδιακά πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικου-
ρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ), μέσα στον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του, γνωρίζει μία απρόσμενη επιτυχία, αφού, στο 
τέλος του 2022, οι ασφαλισμένοι του έχουν υπερβεί τους 150.000, 
ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις.

H νέα ψηφιακή πλατφόρμα be.teka.gov.gr ανοίγει αρχικά για 
όσους ήδη εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι - υποχρεωτικά ή προ-
αιρετικά - στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και επιθυμούν να 
την μεταφέρουν στο ΤΕΚΑ.

Από τον Μάρτιο του 2023, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΤΕΚΑ θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην επικουρική α-
σφάλιση του ΤΕΚΑ και σε ασφαλισμένους που απασχολούνται σε 
κλάδους όπου, μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής 

στην επικουρική ασφάλιση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, 
αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, κ.λπ.). Το δικαίωμα ένταξης στο 
ΤΕΚΑ σε αυτή την περίπτωση διατηρείται, μέχρι τη συμπλήρωση 
του 35ου έτους της ηλικίας τους.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής 
Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης για 
τους νέους αναπτύσσεται διαρκώς και, από την Πρωτοχρονιά του 
2023, μπορούν πλέον με μία απλή αίτηση να εντάσσονται στο ΤΕ-
ΚΑ, εφόσον το επιθυμούν, οι νέοι και οι νέες έως και 35 ετών που 
ήδη εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα στους 
νέους ασφαλισμένους και στους νέους εργαζόμενους να έχουν έλεγ-
χο πάνω στη σύνταξή τους. Τα χρήματά τους δεν μπαίνουν σε έναν 
μεγάλο κορβανά που τα διαχειρίζεται το κράτος, αλλά υπάρχει ένας 

ατομικός λογαριασμός, όπου ο ασφαλισμένος μπορεί να βλέπει 
πώς εξελίσσονται οι αποταμιεύσεις του σε σχέση με την επικουρική 
σύνταξή του».

Τι πρέπει να γνωρίζουν 
ασφαλισμένοι και εργοδότες

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, η διαδικασία αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης είναι 
εύκολη και απαιτεί μόνο μερικά κλικς. Για τη συμπλήρωση της σχε-
τικής αίτησης, οι μισθωτοί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 
τομέα, πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), 
ο οποίος είναι διαθέσιμος από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα 
απασχόλησής τους. Επιπλέον, πρέπει να μεριμνούν για την ενη-
μέρωση του εργοδότη σχετικά με την αλλαγή φορέα επικουρικής 
ασφάλισης.

Αντίστοιχα, οι μη μισθωτοί με υποχρέωση επικουρικής ασφά-
λισης πρέπει να γνωρίζουν τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς 
(ΚΑΔ) τους, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Επίσης, θα λαμβάνουν 
εφεξής διακριτό ειδοποιητήριο για την υποχρέωση καταβολής ει-
σφορών στο ΤΕΚΑ.

Σε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας, αρκεί η 
δήλωση της μισθωτής δραστηριότητας και ο ΑΜΕ.

Με την οριστική υποβολή της σχετικής αίτησης, οι εργοδότες 
ενημερώνονται αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν 
δηλώσει στο Μητρώο Εργοδοτών.

Η ενεργοποίηση της αλλαγής φορέα πραγματοποιείται τον με-
θεπόμενο της αίτησης μήνα, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος 
στους εργοδότες να αποτυπώσουν την αλλαγή ασφάλισης στην 
καρτέλα του εργαζομένου και να ξεκινήσουν την υποβολή διακριτής 
ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

Η αλλαγή του φορέα γίνεται μόνο μία φορά και δεν δύναται να 
ανακληθεί. Εφόσον οι ασφαλισμένοι επιλέξουν τη μετάβαση, τότε 
για το υπόλοιπο του εργασιακού και ασφαλιστικού βίου τους, θα 
υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ, αντί για 
του e-ΕΦΚΑ.

Πηγή: ΑΠΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Με έκπληξή μας διαβάσαμε το δελτίο τύπου του  ΥΠΑΑΤ  και  παρατηρήσαμε  ότι  
επιχορηγούνται με de minimis  οι μηλοπαραγωγοί της Αγιάς Λάρισας και έπονται οι 
ΠΕ Καστοριας , Κοζάνης, Πιερίας, Φλώρινας και Μαγνησίας,  χωρίς να αναφέρονται 
πουθενά οι συνάδελφοί μας της Ημαθίας .

  Καλούμε τον  ΥΠΑΑΤ  κ. Γεωργαντά άμεσα να επανορθώσει το λάθος του και να 
συμπεριλάβει  τους πληγέντες παραγωγούς μήλων της Ημαθίας στον σχεδιασμό του .

Τον καλούμε 
επίσης άμεσα 
να ανακοινώσει 
την στήριξη στο 
ροδάκινο όπως 
υποσχέθηκε α-
ναφορικά με τις 
βροχοπτώσεις 
αλλά κα ι  την 
στήριξη των ε-
πιπτώσεων του 
πολέμου στην 
Ουκρανία.

Σε κάθε πε-
ρ ί π τ ω σ η  ο ι 
αγρότες προ -
ετοιμαζόμαστε 
για μαζικές και 
δυναμικές κινη-
τοποιήσεις  αρ-
χής γενομένης 
από την Πανελ-
λαδική Σύσκεψη 
των Μπλόκων 
την Κυριακή 8 
Ιανουαρίου στην 
Νίκαια της Λάρι-
σας.

Για τον
 Α.Σ.Γ.Β.
Τασος

 Χαλκίδης 



Από τον Εμπορικό Σύλλογο  Βέροιας ανακοινώνεται,  
σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερι-
νές εκπτώσεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και θα 
λήξουν την  Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την α-
ναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των 
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέ-
πεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού 
έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από 
το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του 
παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα 
πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και 
σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περί-
πτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά 
κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος 
του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε 
κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφο-
ρούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η 
μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και 
να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε 
περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η 
παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, α-
νταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις 
είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω 
λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσε-
ων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσι-
ου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο 
για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρό-
στιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της 

συγκεκριμένης επιχείρησης.
Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι 

ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, 
ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως 
προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προ-
ϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή 
παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 
10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της πα-
ράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά 
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, 
το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο 
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρα-
τικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρ-
θρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοί-
ξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της 

χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 15 
Ιανουαρίου 2023 με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 
έως 16:00

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και καλές δουλειές.

Το Δ.Σ 
 του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
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Συγχαρητήρια 
ανακοίνωση της ΕΑΥΝΗ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας 
εκφράζει, για ακόμη μια φορά, τα συγχαρητήρια της, στους 
συναδέλφους του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, του 
Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας καθώς και της Β΄ομάδας 
Ο.Π.Κ.Ε. Ημαθίας,  καθόσον με επαγγελματισμό και μεθο-
δικότητα, κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό  διάστημα 
να εξιχνιάσουν υπόθεση ανθρωποκτονίας βρέφους ηλικίας 
11 μηνών και να οδηγήσουν τη δράστιδα μητέρα του, στη 
δικαιοσύνη.

Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μούρτης Απόστολος Τσιλώνης Νικόλαος

Κοπή Βασιλόπιτας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας

 Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας 
πραγματοποιήθηκε η κοπή Βασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας, παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κληρικών και 
λαϊκών συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως.

 Στην αρχή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευλόγησε τη 
Βασιλόπιτα και στη συνέχεια έκανε τον απολογισμό του ποιμαντικού έργου της Ιεράς 
Μητροπόλεως, με παράλληλη προβολή φωτογραφιών από τις ποικίλες καλλιτεχνι-
κές, επιστημονικές, κηρυκτικές και πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το παρελθόν έτος 2022.

 Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια της προσφυγιάς από τους Καθη-
γητές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, σηματοδοτώντας παράλληλα και τη 
λήξη των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

 Στο τέλος ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Αποστό-
λου Παύλου στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, το οποίο διοργάνωσε και συμ-
μετείχε ενεργά στους επετειακούς εορτασμούς των 200 ετών από το Ολοκαύτωμα 
της ηρωικής και αγιοτόκου πόλεως της Ναούσης και τα 100 χρόνια από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή. Τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου παρέλαβε ο Διευθυ-
ντής του Ωδείου κ. Γεώργιος Ορδουλίδης, ενώ αντίγραφα του επιδόθηκαν και στους 
παρόντες καθηγητές του Ωδείου. 

 Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπό-
λεως και Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος. 

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 
Από Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 

έως και Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

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



Να ενταχθεί και η Ημαθία στις αποζημιώσεις de minimis, για 
τους παραγωγούς μήλων, ζήτησε ο Τάσος Μπαρτζώκας, σε ε-
πικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γ. 
Γεωργαντά. 

Όπως ανέφερε ο Βουλευτής, οι τοπικοί παραγωγοί της Ημαθίας 
έχουν υποστεί μεγάλη απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της ενεργει-
ακής κρίσης και του αυξημένου κόστους πρώτων υλών, αλλά και 
λόγω της τρέχουσας κατάστασης με τις δυσκολίες στην εξαγωγή 
των προϊόντων προς την Αίγυπτο και άλλες αγορές. 

Υπό αυτή την κατάσταση, η Κυβέρνηση οφείλει να παρέχει 
στους καλλιεργητές την έμπρακτη στήριξη και να συμπεριλάβει 
οπωσδήποτε την Ημαθία, στους αποζημιωθέντες. Ο Υπουργός, 
κατόπιν της επικοινωνίας, ζήτησε αριθμητικά στοιχεία για τους καλ-
λιεργητές και το μέγεθος της ζημίας και δεσμεύτηκε να εξετάσει το 
αίτημα του Βουλευτή.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας επικοινώνησε και με τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ημαθίας, κ. Κ. Καλαϊτζίδη, προκειμένου να επισπευστούν 
οι διαδικασίες καταγραφής ενός ολοκληρωμένου φακέλου τεκμη-
ρίωσης, με στοιχεία που αποδεικνύουν το μέγεθος της ζημίας που 
έχουν υποστεί οι παραγωγοί, ο οποίος θα σταλεί στο Υπουργείο. 

Από τη μεριά του, ο Αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η συλ-
λογή των στοιχείων θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες και η έκ-
θεση θα είναι πλήρης και ενδεικτική της πραγματικής κατάστασης.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας, το αμέσως επόμενο διάστημα θα συντο-
νίσει τις ενέργειες του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά 
και τους πληγέντες  καλλιεργητές, ώστε να διεκδικήσει ακόμα πιο 
έντονα και πειστικά τη συμπερίληψη της Ημαθίας, στις στρεμματι-
κές αποζημιώσεις.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Μαζί με τις εγκάρδιες ευχές όλου του ΔΣ για μια δημιουργική 
χρονιά, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τα μέλη και τους φίλους 
του συλλόγου ότι: Ι) Ολοκληρώσαμε την υποβολή του φακέλου 
«προσφοράς κοινωφελούς έργου» προς τον Δήμο Βέροιας και κα-
ταθέσαμε εγγράφως το αίτημα παραχώρησης γραφείων στο κτήριο 
της δημοτικής αγοράς για τη διευκόλυνση των λειτουργιών-δράσεών 
μας. ΙΙ) Εργαζόμαστε πλέον: α) για την κατάθεση φακέλου στην Αντι-
περιφέρεια Ημαθίας, ώστε να είμαστε και επισήμως εγγεγραμμένοι 
στον «Κατάλογο Πολιτιστικών Συλλόγων» του Νομού, β) για την 
εγγραφή (με ανάλογη διαδικασία υποβολής φακέλου) στο Μητρώο 
Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. Για την επίτευξη αυτών, αλλά 
και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό λειτουργίας του συλλό-
γου μας, είναι απαραίτητη η έγκριση του οικονομικού απολογισμού 
χρήσεως 2022 (1/1/2022 ως 31/12/2022) από τη Γενική Συνέλευση. 
Σας καλούμε λοιπόν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 11/ 1 
/2023, στις 6:30 μμ, την οποία δέχθηκε να φιλοξενήσει ο πολυχώρος 
«Ελιά» (το παλιό εστιατόριο, σήμερα υπό τη διεύθυνση Στέργιου 
Ζιαμπούλη) με θέμα:

 «Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ. , σύνταξη κι ανάγνω-
ση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής, συζήτηση επ΄ αυτών 
και ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού χρήσεως 
2022». Με την ευκαιρία της τυπικής αλλά απαραίτητης διαδικασίας, 
θα κάνουμε και την εθιμική κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
συλλόγου. Οι νέοι φίλοι του συλλόγου μπορούν κι αυτοί να συμμετέ-
χουν στη διαδικασία ως ισότιμα μέλη μετά την επιτόπου οικονομική 
τακτοποίησή τους (συνδρομή διετίας 10 ευρώ). 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας

 Πάρης Παπακανάκης

Το πρόγραμμα του 
καθαγιασμού των υδάτων 
και της ρίψης του Τιμίου 
Σταυρού στην Ημαθία  

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ἀνακοι-
νώνει στόν εὐσεβῆ λαό ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς 
τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Σεπτός Ποιμε-
νάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τήν Παρασκευή 6 Ἰανουαρίου θά τελέ-
σει τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων καί τήν ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: 

• στίς 11.30 π.μ. στήν περιοχή κάτω ἀπό τά κοιμητήρια τῆς Βε-
ροίας, στόν ποταμό Τριπόταμο, 

• στίς 12.00 τό μεσημέρι στό ἄλσος τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ναού-
σης, 

• στίς 12.30 μ.μ. στό Δημοτικό Κολυμβητήριο Ναούσης, 
• καί στίς 3.00 μ.μ. στό φράγμα τοῦ Ἀλιάκμονος. 

Αγχωμένη ενίσχυση, 
Αγιά blues!

Χρειάστηκαν μό-
νο λίγες ώρες μέσα 
στον νέο χρόνο για 
να αποδειχθεί για 
ακόμη μια φορά η 
πολιτική γύμνια της 
κυβέρνησης Μη -
τσοτάκη.  Τρομο -
κρατημένη ενόψει 
εκλογών και όπως 
πάντα στο ποδάρι 
και με επικοινωνια-
κούς όρους, διά του 
Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε τη 
Δευτέρα de minimis 

αγχωμένη ενίσχυση στους αγρότες της Λάρισας, μία μέρα 
πριν την κινητοποίηση των μηλοπαραγωγών σήμερα Τρίτη 
στην Αγιά. Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Μάλιστα, ο χουβαρντάς Υπουργός θέτει αναμονές σε άλ-
λες περιοχές της χώρας όπου επίσης επλήγησαν μηλοπαρα-
γωγοί, όπως Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία, Φλώρινα και Μαγνη-
σία, αφήνοντας τις αντίστοιχες ανακοινώσεις ενίσχυσης για 
το άμεσο μέλλον. Προφανώς, αναλόγως με τη δραστηριότητα 
που θα επιδείξουν οι εκεί αγρότες αναφορικά με τις κινητο-
ποιήσεις τους.

Ηθικό δίδαγμα: Κινητοποιείσαι; Πληρώνεσαι! Περιμένεις 
πολιτική δικαιοσύνη, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τήρηση 
των υπεσχημένων; Θα περιμένεις πολύ. Έμπλεξες με ανίκα-
νους.

Αμείλικτο το ερώτημα: Η Ημαθία δεν έχει μηλοπαραγω-
γούς που έχασαν την παραγωγή τους από καιρικά φαινόμενα 
μέσα στο 2022 και εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία; Δεν 
έχει αγρότες που σε αναμονή υπεσχημένων ενισχύσεων για 
μήλα και ροδάκινα, που είτε δεν πουλήθηκαν εξαιτίας του 
πολέμου είτε καταστράφηκαν από τις βροχοπτώσεις, δεν εί-
χαν καθόλου εισόδημα φέτος τα Χριστούγεννα; Η απάντηση 
δυστυχώς προφανής.

Το νέο έτος 2023 μπορεί να ξεκίνησε με άσχημα νέα και 
τάχιστη υπενθύμιση της ανυπαρξίας κυβερνητικής πολιτικής, 
ωστόσο η ελπίδα είναι μπροστά μας. Η εκλογική αναμέτρηση 
που πλησιάζει θα δώσει την απάντηση που πρέπει και την 
τιμωρία που αξίζει στη χειρότερη κυβέρνηση όλων των επο-
χών.

Αντώνης Μαρκούλης

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης
 του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Τάσος Μπαρτζώκας σε Γεωργαντά: 
αποζημιώσεις και για τους 

παραγωγούς μήλων της Ημαθίας!
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ:
Κοπή Βασιλειόπιτας και Έθιμο

 του Αγίου Βασιλείου του Καππαδόκη 
 Συνεχίζοντας την παράδοση 43 χρόνων από την ίδρυση του ο Σύλλογος Μικρασιατών 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 Βασι-
λειόπιτας 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 χο-

ρωδία θα ψάλλει το βυζαντινά κάλαντα και το χορευτικό τμήμα με συνοδεία ζωντανής μουσικής θα αποδώσει παραδοσιακούς 
χορούς.

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

Εκ του Δ.Σ.

Σύλληψη για κλοπή από αγροκτήματα 
της Ημαθίας αξίας 15.000 ευρώ

Συνελήφθη το απόγευμα της 31 ης Δεκεμ-
βρίου 2022 σε περιοχή της Ημαθίας, από α-
στυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
ημεδαπός άνδρας, καθώς όπως προέκυψε 
από την έρευνα, μαζί με συνεργό του, το μήνα 
Δεκέμβριο του 2022, διέπραξαν συνολικά 9 
κλοπές από 4 αγροκτήματα σε περιοχές της 
Ημαθίας, αφαιρώντας μηχανήματα, εργαλεία, 
μπαταρίες οχημάτων και διάφορα αντικείμενα, 
αξίας 15.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των 
παθόντων. Επίσης κατασχέθηκε ένα όχημα 
που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δρα-
στηριότητά του.

Η αδικία στο μεγαλείο της 
για τους αγρότες της Ημαθίας

Την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, α-
ποφάσισε την καταβολή μέσω de minimis 300 € ανά 
παραγωγικό στρέμμα καλλιέργειας μήλου του νομού 
Λάρισας, προκειμένου να στηριχθούν οι παραγωγοί 
που έχουν ζημιωθεί. 

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αυξημένο κόστος 
παραγωγής λόγω της εξωγενούς ενεργειακής κρί-
σης, τα προβλήματα στο σύνολο της παραγωγικής 
διαδικασίας και συγκομιδής, ζητήματα που παρου-
σιάσθηκαν στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, οδήγησαν σε μια ζημιο-
γόνο καλλιεργητική περίοδο. 

Τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισαν και οι ροδα-
κινοπαραγωγοί Ημαθίας και Πέλλας, αλλά ακόμη 
περιμένουν. Χρονικά η παραγωγή τους προηγείται της παραγωγής μήλου, αλλά η κυβέρνηση τους αγνόησε. Γιατί εξαιρέθηκαν; 
Οι παραγωγοί της Ημαθίας δεν είναι επαίτες. Αδικήθηκαν κατάφορα και πρέπει να λάβουν αυτά που δικαιούνται.

Τι περιμένει η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των παραγωγών ροδάκινου; Περιμένει τις εκλογές για να 
τους ενισχύσει;

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας 2015-2021

Δύο Μέτρα και 
Δύο Σταθμά

Θα ήθελα να ενημερώσω το κοι-
νό της Βέροιας ότι από το διάστη-
μα 01/01-28/02/23 δεν θα μπορώ 
να το εξυπηρετώ τα απογεύματα 
Δευτέρας, Τετάρτης και Σάββατου 
πρωί-απόγευμα όπως γινόταν μέ-
χρι τώρα τα τελευταία 6 χρόνια, για 
το λόγο ότι η Διεύθυνση Υγείας της 
Αντιπεριφέρειας δεν με συμπερι-
έλαβε στον κατάλογο των Διευρυ-
μένων Φαρμακείων. Αυτό συνέβη 
επειδή όντως υπέβαλλα εκπρόθε-
σμα(2 μέρες) λόγω ανωτέρας βίας 
αίτηση υπαγωγής στο διευρυμένο 
ωράριο, όμως επίσης κατέθεσα με 
συστημένη επιστολή και «Αίτηση 
Θεραπείας» η οποία εάν είχε γίνει 

δεκτή δεν θα υπήρχε θέμα, όπως ορίζει ο νόμος.
Το άσχημο όμως στην υπόθεση είναι το ότι έμαθα πως παλιότερα 

σε ίδια περίπτωση συνάδελφο, το θέμα είχε λυθεί με ένα τηλεφώνημα. 
Η εύλογη λοιπόν απορία μου είναι: γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά 
;Γιατί τόση μεγάλη αυστηρότητα στη δική μου περίπτωση; 

Η εξήγηση είναι απλή με αυτά που θα παραθέσω παρακάτω:
 Α) Είμαι 43 χρόνια μαχόμενος φαρμακοποιός, έχω περάσει σχε-

δόν απ’ όλα τα αξιώματα τοπικά και Πανελλήνια του κλάδου και ως εκ 
τούτου είχα συνεργασία με δεκάδες Διευθυντές Υγείας της Νομαρχίας 
όλα αυτά τα χρόνια. Εξ όλων αυτών ξεχωρίζω την κ. Κοτρίδου η οποία 
υπήρξε μία Κυρία της Δημόσιας Διοίκησης, ευγενής, δίκαιη στην κρίση 
της, προσηνής στο κοινό και βαθύς γνώστης του αντικειμένου.

Η αντίστοιχη σημερινή Προϊσταμένη Υγείας κ. Καραμελίδου με τη 
συμπεριφορά της απέναντι μου στην συνάντηση που είχαμε πρόσφα-
τα, μου προξένησε αλγεινή εντύπωση για το λόγο ότι ούτε καν δέχτηκε 
να εξετάσει την αίτηση θεραπείας, η στάση της ήταν άτεγκτη και η δι-
καιολογία της ήταν πως δεν ήθελε να τα χαλάσει με τον φαρμακευτικό 
Σύλλογο επειδή η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κατή της είχε δηλώσει 
με επίμονο τρόπο, να μην μπω σε καμία περίπτωση στον κατάλογο 
των διευρυμένων φαρμακείων.

Οι εξηγήσεις μου προς αυτήν, ότι ο αποκλεισμός του φαρμακείου α-
πό τον κατάλογο των διευρυμένων θα έχει επιπτώσεις οικονομικές στο 
τζίρο και στην πελατεία η οποία θα αποπροσανατολιστεί, την άφησαν, 
απ’ ότι κατάλαβα, παγερά αδιάφορη.

Ειλικρινά ένιωσα εκείνη την ώρα σαν Εβραίος πολίτης απέναντι σε 
μία αυστηρή Γερμανίδα Δημόσιο Υπάλληλο στη Γερμανία την εποχή 
του Μεσοπολέμου, τότε που ήταν Καγκελάριος κάποιος Αδόλφος 
Χίτλερ και Υπουργός Προπαγάνδας κάποιος Γκεμπελς. Νομίζω ότι η 
αλαζονική συμπεριφορά δεν ταιριάζει σε μία δημόσιο υπάλληλο του 
αξιώματός της γιατί εκθέτει την Αντιπεριφέρεια.

Άποψη μου.
Β) Για την προσωρινή Πρόεδρο του Φ.Σ κ. Κατή έχω να πω ότι 

ο Πρόεδρος ενός Συλλόγου, όπως λέει η κοινή λογική, είθισται να 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του και όχι να τα καταβαρα-
θρώνει. Πέραν αυτού για τη δικιά μου περίπτωση τα κίνητρά της είναι 
ποταπά και το λέω αυτό επειδή στις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου 
δεν την υποστήριξα και πήρα το μέρος νέων συναδέλφων του συνδυ-
ασμού «Αδέσμευτοι Φαρμακοποιοί Ημαθίας» με υποψήφιο Πρόεδρο 
τον Γ.Α Χατζηγεωργίου. Μ αυτό που έκανε η κ. Κατή, δικαιώνει τις  α-
πόψεις μου γι’ αυτήν που εξέφρασα δημόσια.

Να αναφέρω εδώ ότι, όταν ήμουν Πρόεδρος, σε 3 περιπτώσεις 
συναδέλφων που βρέθηκαν κατόπιν καταγγελίας στο Σύλλογο, αδι-
καιολογήτως απόντες (και στο εξωτερικό μάλιστα)φρόντισα κατόπιν 
συνεννόησης με τη Διεύθυνση Υγείας να μπω εγώ προσωπικά Υπεύ-
θυνος Φαρμακοποιός στο φαρμακείο τους για να μην προχωρήσει 
η υπόθεση τους στον Εισαγγελέα και έχουν άσχημα ξεμπερδέματα. 
Η μία περίπτωση αφορούσε συνάδελφο που «έλειπε» στην Κίνα, ο 
άλλος στην Ιταλία και η τρίτη περίπτωση ζεύγους φαρμακοποιών στο 
Παρίσι (σου θυμίζει κάτι αυτή η περίπτωση κ.Κατή;)

Έτσι φέρονται οι Πρόεδροι!
Η κ. Κατή, ως γνωστόν υπήρξε αναγκαστική Πρόεδρος, ελλείψει 

άλλων υποψηφίων μετά το φιάσκο και το στραπάτσο της προηγούμε-
νης διοίκησης, επειδή έτσι βόλευε, ενώ τώρα είναι προσωρινή Πρόε-
δρος του Δ.Σ και ευελπιστώ μετά από 2-3 μήνες να είναι απλό μέλος.

Ο νοών νοείτω.
                                   Γ.Ξ. Τροχόπουλος

Ο «Έρασμος» αποχαιρετά τον Απόστολο Μπισιρίτσα, 
έναν διαχρονικό αρωγό του Συλλόγου

Ο επί σειρά ετών ιδιοκτήτης του καταστήματος «Roma Pizza» στη Βέροια, Απόστολος Μπισιρί-
τσας, που έφυγε από κοντά μας τα φετινά Χριστούγεννα, υπήρξε, εκτός από εξαιρετικός άνθρωπος 
και λαοφιλής επιχειρηματίας, ένας διαχρονικός αρωγός του έργου του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης  «Έρασμος» από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της δομής μας (2006). Η κοινωνική του ευ-
αισθησία, όχι μόνο απέναντι στις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, που βρήκαν καταφυγή 
στον Ξενώνα μας, αλλά και σε δεκάδες ανθρώπους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της τοπικής μας 
κοινωνίας που συνδράμουμε όλα αυτά τα χρόνια, με τη διανομή δεμάτων αγάπης και όχι μόνο, δεν 
ήταν απλά ένα αυθόρμητο κίνητρο εθελοντισμού αλλά πολύ περισσότερο μια πάγια στάση ζωής, εκ-

πεφρασμένη με κάθε τρόπο και σε κάθε περίσταση. 
Μας στάθηκε πολύτιμος συνεργάτης, προσφέροντας πάντα από το πλούσιο ψυχικό του απόθεμα καρδιάς, μέχρι και τις τε-

λευταίες μέρες της ζωής του! Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου μας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την 
οικογένεια του, με τις εγκάρδιες ευχές όλων μας για την ανάπαυση του εκλιπόντος και την ψυχική ενδυνάμωση των οικείων του. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου



Του Κώστα Γ.  Γιοβανόπουλου

Υπ. βουλευτή Πατριωτική Ένωση 
- Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του ανθρωπίνου γένους από 
καταβολής κόσμου είναι μακράν η Αγγλική. Τη γλώσσα τους 
τη μιλούμε 1,5 δις άνθρωποι και στις 5 ηπείρους. Οι ΗΠΑ δεν 
είναι παρά αποικία τους, Ινδοί και Αυστραλοί ακόμη οδηγούν 
αριστερά, ο αγγλοσαξωνικός πολιτισμός αποτελεί παγκόσμια 
πυξίδα από τα μπλουτζήν έως το ποδόσφαιρο. Για δεκάδες 
λόγους ακόμη, βρίσκονται ως βηματοδότες στην καρδιά των ε-
ξελίξεων της Γης, όρισαν οτιδήποτε εννοούμε με τη φράση Δυ-
τικός Πολιτισμός. Κάθε πεταλούδα που θα πετάξει ανοιξιάτικα 
στο Χάυδν Παρκ, μπορεί δυνητικά, να επηρεάσει εξελίξεις ανά 
την υφήλιο, στη μουσική, την πολιτική, τον κινηματογράφο, τα 
οικονομικά, τον πόλεμο ή το διάστημα. Πεθαίνει η βασίλισσά 
τους, κι η κυρά-Νέλα στο Ξηρολίβαδο καρβουνιάζει την τσου-
κνιδόπιτα στον ξυλόφουρνο, συγκινημένη απ’ την παραμυθέ-
νια κηδεία.

Κολλήσαμε κι εμείς οι ελληνόφωνοι ξωπίσω τους. Κάτι oι 
σπουδές των παιδιών, να κι οι ευκολίες πια στα ταξίδια, κυρίως το 
πολυπολιτισμικό ίντερνετ, και τελικά η Κοινωνία της αστραπιαίας 
Πληροφορίας, μας έχει φέρει επιβάτες στο άρμα τους, μάλλον στις 
θέσεις για ΑΜΕΑ. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα συνετό να παρακολου-
θούμε από κοντά όσα συμβαίνουν εκεί, να ενημερωνόμαστε, να 
διδασκόμαστε, να ετοιμαζόμαστε. Παθιασμένοι με τις μετρήσεις οι 
Βρετανοί, οι στατιστικές είναι κάτι σαν εθνικό τους χόμπυ, βρήκαν 
ότι για πρώτη φορά στην καταμετρημένη Ιστορία τους, τη χρονιά 
που μόλις φεύγει, οι χριστιανοί έπεσαν κάτω από το 50%, είναι πια 
μόλις 46%. Η Αγγλικανική εκκλησία υποχώρησε, και πιστέψτε με 
όσο παράδοξο κι αν φαντάζει, αυτό όντως αφορά προσωπικά την 
κυρά-Νέλα.

Οι Άθεοι στο μεγάλο νησί πολλαπλασιάστηκαν ως οι άρτοι και τα 
ψάρια της Γεννησαρέτ φθάνοντας το σπουδαίο 37%, ενώ μέσα στο 
Λονδίνο, πιστοί στον καλοσύνη του Ιησού δηλώνουν μόλις ο ένας 
στους τέσσερις! Ο Δήμαρχος της πρωτεύουσάς τους είναι Πακι-
στανικής καταγωγής (μια αμιγής ισλαμική κοινότητα του 6,5% στην 
Αγγλία), Πρωθυπουργός στην Downing street 10, είναι ο Ινδουι-
στικής καταγωγής Ρίσι Σούνακ (1,7% οι Ινδουϊστές). Ενδεχομένως 
οι θρησκείες περνούν στο περιθώριο, πιθανόν για τις απαιτητικές 
θέσεις οι άξιοι να επιλέγονται με κριτήρια αριστείας, οι φανατισμοί 
θάβονται στο κοιμητήριο των ιδεολογιών. Είναι όμως έτσι; Όχι! Τα 
πράγματα δεν είναι καθόλου απλά, για να μην πω το αντίθετο μά-
λιστα, όταν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη Μεγ. Βρετανία, το 
2022, το δημοφιλέστερο όνομα στα γεννημένα μωρά είναι το Μωά-
μεθ (Muhammad).

Πέρασαν κοντά 3,5 αιώνες απ΄ όταν η Βιέννη, το χριστιανικό 
προπύργιο στην Κεντρική Ευρώπη, σώθηκε για έσχατη φορά από 
τη μανιασμένη πολιορκία των μουσουλμάνων (1683). Οι καιροί άλ-
λαξαν, η Δύση εκφυλίζεται ραγδαία καθώς η εμπορικότατη Κίνα και 
ο προσηλυτισμός του Ισλάμ αποκτούν γεωπολιτικές υπερδυνάμεις. 
Ειδικά ο ιερός πόλεμος - τζιχάντ της επιθετικής λεγεώνας των μω-
αμεθανών, ανακάμπτει τόσο γεωγραφικά (Αφρική και ραγδαιότερα 
στη Λατινική Αμερική) όσο και αριθμητικά (με εποίκους από Μπα-
γκλαντές, Ινδονησία, Πακιστάν). Στη νότια Γαλλία οι musulmans 
(Μαροκάνοι, Αλγερίνοι  αλλά και εκ Μέσης Ανατολής) πλειοψηφούν 
από χρόνια πληθυσμιακά, αφού όσα μάτωσε να σώσει ο Κάρολος 
Μαρτέλ στο Πουατιέ το 732, τα σκέπασαν η ιστορική λήθη κι η α-
νιστόρητη ηλιθιότητα. Στο Παρίσι του 2022 οι πολλαπλές δημόσιες 
προσευχές στον Προφήτη έλαβαν χαρακτήρα διαδηλώ-
σεων κλείνοντας δρόμους και πλατείες. Στη Γερμανία τα 

τελευταία δεκαπέντε χρόνια χτίζονται 
περίπου 30 τζαμιά ετησίως. Και αυξά-
νονται, και πληθύνονται, και κατακυρι-
εύουνε…

Η σύγκρουση των πολιτισμών φαί-
νεται πια αναπόφευκτη ως μια κοσμο-
ϊστορική καμπή. Oι ευχές για δήθεν 
«συνεννόηση» και «διάλογο» αφενός 
δεν κοστίζουν καθόλου. Αφετέρου 
σπαταλούν το χρόνο της ανέμελης  
Δύσης που κατρακυλά με ταχύτητες 
5G στη βαρβαρότητα, την ανομία, τον 
αγνωστικισμό, την απληστία των η-
γετών. Μικρότεροι των περιστάσεων, 
χάσκουμε ως άφρονες παρατηρητές, 
αφού δεν αντιλαμβανόμαστε πως στην 
εποχή μας, πολιτισμός και πολιτική 

ταυτίζονται. Αν μάλιστα οι λαοί της Ευρώπης δεν αντιληφθούν πως 
μόνον ενωμένοι και ρεαλιστές μπορούν να διασώσουν τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, την ασφάλεια και την ειρήνη, απλώς θα αυτοκτονή-
σουν πέφτοντας ένας - ένας από το μπαλκόνι του μιναρέ. 

Η γελοιότητα στη συμπεριφορά ημών των Ελλήνων, δεν στέκεται 
μόνο στο ό,τι ροχαλίζουμε ψηφίζοντας σαν θρήσκους πολιτικούς 
όσους εμπορεύονται κομποσκοίνια βουτηγμένα σε κηραλοιφές. Φα-
ντάσματα χριστοκάπηλων κατασκήνωσαν με το έτσι θέλω στις οθό-
νες μας, πουλώντας οι κανάγιες, βίους Αγίων για σερνικοβότανα και 
χλόη του Άθω για τη φαλάκρα. Αρκεστήκαμε και σε παπάδες χωρίς 
πνευματικότητα, κατεβάσαμε εικόνες απ΄ τα σχολειά και τα Δικαστή-
ρια χωρίς αληθή ζύγιση της νοηματοδοσίας, η Πρόεδρός μας βλέπει 
σταυρό και πισωπατά σαν βουρκόλακας, ουδετεροποιηθήκαμε 
σαν σαϊεντολόγοι πάστορες. Η Ορθοδοξία ως πόλος αλληλεγγύης, 
ως τρόπος κοινοτισμού, ως παράδειγμα αγάπης και απάντησης 
στο μέγα φόβο του θανάτου, μας φάνηκε αναχρονιστική. Γίναμε 
υπερόπτες της απαιδείας και απάνθρωπα μιμητικοί, προτιμάμε τη 
μόδα απ’ τον αγιορείτη καλόγερο, δείχνουμε εμπιστοσύνη στην 
τεχνολογία μα όχι στο θαύμα της Ζωής. Ακόμη κι αν με αφορίσετε 
απ΄ τις παρέες σας σαν θύμα προκαταλήψεων, αν ισχυρίζεστε ότι η 
προσευχή είναι δεισιδαιμονία, αν με ειρωνεύεστε ως θρησκόληπτο 
ή αναχρονιστή, το δέχομαι! Κάνω υποταγή κι υπομονή, αρκεί να θυ-
μηθείτε ότι φυλάγω την κοινή μας Ταυτότητα, χωρίς να ενοχλώ ή να 
εφορμώ. Επιλέγω την ωραιότητα των κατηχητικών ύμνων που μας 
γαλούχησαν στη γειτονιά, γλύκα ψυχής μοιράζομαι με τον Παύλειο 
λόγο, ασκούμαι στις αρετές ως σήμαντρα πορείας μιας δισχιλιό-
χρονης ποιότητας, μη ανταλλάξιμη με κανέναν, ειδικά τον ζωσμένο 
εκρηκτικά γύρω απ΄ το Κοράνι του.  

Έχει δίκιο ο Εμφιετζόγλου που κραυγάζει πως το δημογραφικό 
είναι το μέγιστο πρόβλημα εθνικής μας επιβίωσης αφού κάθε γόνιμο 
ζευγάρι μας περιορίζεται πλέον σε 1,2 παιδιά, με τον απαραίτητο 
δείκτη επιβίωσης ενός έθνους να είναι στο 1,6! Τελειώνουμε αδέρ-
φια, και μαζί κι ο πολιτισμός μας. Είναι κι εκείνοι οι αλγόριθμοι που 
τρομάζουν: σε λιγότερο από 40 χρόνια οι γυναίκες μας θα φορούν 
μπούργκα πίσω απ’ τα καφασωτά, καθώς οι άνδρες θα πέφτουμε 
ξυπόλητοι στα τέσσερα στραμμένοι προς τη Μέκκα! Καθόλου δεν α-
νακουφίζει πως πολύ πριν απ’ εμάς, στα τζαμιά του Μάντσεστερ θα 
βγουν οι μουεζίνηδες, κηρύττοντας στα Αγγλικά. Ούτε υπερβάλω, 
ούτε κινδυνολογώ. Δυστυχώς! 
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Το Ισλάμ προελαύνει κι εμείς 
κηραλοιφόμαστε…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 37/2022 Διάταξης του Ειρηνο-

δικείου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις όλων των 
άρθρων ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς την 
αρίθμηση/δομή τους, και η προσθήκη του 26ου και 27ου 
άρθρου, του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου με 
την επωνυμία «Σύγχρονη Λέσχη Μπρίτζ Βεροίας» και με 
διακριτικό τίτλο «Σ.ΛΕ.Μ.Β.», που εδρεύει στη Βέροια του 
Νομού Ημαθίας σύμφωνα με το από 12-12-2022 κωδι-
κοποιημένο, αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα, 
καταστατικό.

Βέροια, 23-12-2022
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η κυβέρνηση 
συνεχίζει να 
κοροϊδεύει 

τους αγρότες 
της Ημαθίας

Μ ε  έ κ π λ η ξ η 
διαβάσαμε την α-
ν α κ ο ί ν ω σ η  τ ο υ 
Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Γεωρ-
γαντά για καταβολή 
ενίσχυσης μέσω de 
minimis 300€ ανά 
στρέμμα καλλιέργει-
ας μήλου στην Π.Ε. 
Λάρισας. Στην ίδια 
ανακοίνωση προα-
ναγγέλλεται ανάλο-
γη απόφαση για άλ-
λες 5 Περιφερειακές 
Ενότητες. Πουθενά 
όμως δε βρίσκεται η 
Ημαθία.

Οι μηλοπαραγωγοί της Ημαθίας αντιμετωπίζουν αντί-
στοιχα προβλήματα, αφού υπάρχουν δυσκολίες διάθεσης 
των προϊόντων και οι τιμές είναι χαμηλότερες του αυξημέ-
νου κόστους. Γιατί οι μηλοπαραγωγοί της Ημαθίας είναι 
εκτός των προβλέψεων για ενίσχυση;

Εντωμεταξύ, οι ροδακινοπαραγωγοί της Ημαθίας περι-
μένουν από το Σεπτέμβρη και τη σχετική δέσμευση του κ. 
Γεωργαντά από την Αλεξάνδρεια, συγκεκριμένες αποφάσεις 
για τις καλοκαιρινές βροχοπτώσεις και τα αδιάθετα ροδάκι-
να. Θα υπάρξει επιτέλους αποζημίωση για αυτά;

Ο κ. Γεωργαντάς στην ανακοίνωσή του, επικαλείται 
τεκμηρίωση από τον ΕΛΓΑ. Από πότε ο ΕΛΓΑ είναι αρμό-
διος να γνωμοδοτεί για εμπορικά ζητήματα και ζητήματα 
κόστους; Αλήθεια, πότε θα προχωρήσει η αναθεώρηση του 
κανονισμού που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί εντός της θητείας της;

Γίνεται πλέον σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα 
οργανωμένο σχέδιο για την αγροτική παραγωγή της πατρί-
δας. Ο κ. Γεωργαντάς λαμβάνοντας υπόψη του πιέσεις από 
βουλευτές, αριθμό ψήφων και δημοσκοπικά ευρήματα που 
ανησυχούν την κυβέρνηση, αποφασίζει και μοιράζει χρήμα-
τα σπασμωδικά, με μοναδικό ορίζοντα τις κάλπες.

Και οι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές συνεχίζουν να κα-
θησυχάζουν τους παραγωγούς της Ημαθίας ότι θα έρθει και 
η σειρά τους. Ως πότε θα ανεχόμαστε την κοροϊδία;

Ολυμπία Αποστόλου
Οικονομολόγος, Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

 ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής



Ο Πανσερραϊκός 
πέτυχε την 6η 
συνεχόμενη νίκη 

του, επικρατώντας αυτή 
τη φορά με 2-0 του 
Απόλλωνα Πόντου εκτός 
έδρας. Το σκορ άνοιξε 
στο 45’ ο Κανίς και στο 
83’ ο Σαΐντ σφράγισε τη 
νίκη για τα «λιοντάρια».

Ο ΠΑΟΚ Β’ δεν χαρίστηκε στον 
Απόλλωνα Λάρισας και τον συνέ-
τριψε με 6-1. Τα γκολ των «ασπρό-
μαυρων» σημείωσαν στο 16’ ο Μι-
χαηλίδης, στο 19’ ο Κουαλιάτα, στο 29’ ο 
Γκορντεζιάνι, στο 35’ (πέν.) και στο 45’ ο Χα-
τζηστραβός και στο 69’ ο Μπράντονιτς, ενώ 
το γκολ της τιμής για τους Λαρισαίους πέτυχε 
στο 51’ ο Σιατραβάνης.

Τέλος, στο ντέρμπι της Καρδίτσας η το-
πική Αναγέννηση στο τελευταίο λεπτό των 
καθυστερήσεων του αγώνα, κατάφερε να πά-
ρει το τρίποντο από τον Ηρακλή, με εύστοχη 
εκτέλεση πέναλτι του Κοζορώνη!

ΤΟΥΠΟΛΟΙΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
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

Νότιος Όμιλος
(Τετάρτη 4/1 – 14:45)
Αιγάλεω-Καλαμάτα (15:15)
Διαιτητής: Ανδριανός (Ηλείας)
Βοηθοί: Σάκκας (Θεσσαλίας), Μαυρουδής 

(Ηρακλείου)

Ηλιούπολη-Απόλλων Σμύρνης
Διαιτητής: Νταούλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πλάκας (Δυτ. Αττικής), Κυριος 

(Αρκαδίας)

Προοδευτική-Παναχαϊκή
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/νιας)
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθηνών), Μαραθωνί-

της (Αθηνών)

Athens Kallithea-Χανιά
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί: Παγουρτζής, Κορόνας (Πειραιά)

ΠΑΟ Ρουφ-Επισκοπή
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)
Βοηθοί: Κομισοπούλου (Χανιά), Γουρνιάς 

(Αν. Αττικής)

Κηφισιά-Ηρόδοτος
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Μάνος, Δεδικούσης (Λάρισα)

ΟΦ Ιεράπετρας-Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών), Χριστο-

δούλου (Ημαθίας)
Ρεπό: ΑΕΚ Β

Δικαιώθηκε 
η ΒΕΡΟΙΑ 

για 
Μπουόλι!
Ως αβασιμη απορριφθηκε τε-

λικως η ενσταση που κατεθεσε 
η Νικη Βολου για αντικανονικη 
συμμετοχη του ποδοσφαιριστη 
της ΠΑΕ ΒΈΡΟΙΑ Φλορεντιν 
Μπουολι στο μεταξυ τους παι-
χνιδι στις 11/11/22.

Στα μπαραζ του περασμενου 
καλοκαιριου, η βασίλισσα απε-
δειξε εμπρακτα οτι οι αγωνες 
κρινονται εντος του αγωνιστικου 
χωρου και μονον εκει. Κι αυτο 
θα συνεχίσει να κανει σεβομενη 
την τεραστια ιστορια της!

SL2: Με τρία παιχνίδια άνοιξε χθες
η αυλαία της 9ης αγωνιστικής
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Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στο Βόρειο 
Όμιλο της Super League 2.

Με τρεις αναμετρήσεις του Βορείου Ομίλου άνοιξε η 
αυλαία της 9ης αγωνιστικής την Τρίτη (9/3).

1 ΠΑΟΚ Β  ...............................................................19
2 Πανσερραϊκός  ......................................................19
3 Αναγέννηση Καρδίτσας  ........................................18
4 ΑΕΛ  ......................................................................15
5 Νίκη Βόλου  ..........................................................13
6 Διαγόρας Ρόδου  ..................................................12
7 Μακεδονικός  ........................................................11
8 Ηρακλής  ..............................................................11
9Βέροια.................................................................10
10 Παναθηναϊκός Β  ..................................................9
11 Αλμωπός Αριδαίας  ...............................................9
12 Απόλλων Λάρισας ................................................9
13 Απόλλων Πόντου  .................................................6
14 Θεσπρωτός  .........................................................3
15 Ηρακλής Λάρισας  ................................................3

Super League 2: Η βαθμολογία του 
Βορρά μετά τα ματς της Τρίτης (3/1)



Συνεχίζει τις αγωνι-
στικές υποχρεώσεις 
της η ομάδα Κ19 της 

ΒΕΡΟΙΑΣ, η οποία υπο-
δέχεται σήμερα Τετάρτη 
(15:00) την αντίστοιχη 
ομάδα του Μακεδονικού, 
στο πλαίσιο της 9ης αγω-
νιστικής της Super League 
2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.01.23
ΜΑΤΤΑΣ, Απόλλων Πόντου – Παν-

σερραϊκός (13:00)
ΣΟΦΑΔΩΝ, Αναγέννηση Καρδί-

τσας – ΠΟΤ Ηρακλής (14:30)
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑ – Μακε-

δονικός (15:00)
ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ, Διαγόρας – Αλμω-

πός Αριδαίας (11:00)

ΠΕΜΠΤΗ 05.01.2023
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ηρακλής 

Λάρισας – Θεσπρωτός (14:00)
ΡΕΠΟ: ΑΕΛ, Απόλλων Λάρισας, 

Νίκη Βόλου

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.01.23
ΔΑΚ ΑΙΓΑΛΕΩ, Αιγάλεω – Καλα-

μάτα (12:00)
Β ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Α-

πόλλων Σμύρνης (11:30)
ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, Προο-

δευτική - Παναχαϊκή (12:00)
ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, Athens 

Kallithea – Χανιά (15:00)
ΡΟΥΦ, ΠΑΟ Ρουφ – Επισκοπή 

(11:00)
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Κηφισιά – Ηρόδοτος 

(11:00)
ΡΕΠΟ: ΟΦ Ιεράπετρας

πηγή: kerkidasport.gr

Την απόκτηση 
τεσσάρων 
ποδοσφαιρι-

στών ανακοίνωσε η 
διοίκηση του ΦΑΣ 
Νάουσα. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση ανα-
φέρει:

Η διοίκηση του ΦΑΣ Νά-
ουσα καλωσορίζει στην ο-
μάδα την επιστροφή του 
ποδοσφαιριστή Αντώνη Για-
μαλίδη, που ήρθε από τα 
Γιαννιτσά για να βοηθήσει 
την αγαπημένη μας ομάδα. 
Επέστρεψε επίσης ο Τάσος 
Σάκκος από τα Λευκάδια.

Ακόμη αποκτήθηκαν ο 
23χρονος Βασίλης Ηλίας, 
που αγωνίζεται στην άμυνα 
και ξεκίνησε από τις ακαδη-
μίες του ΠΑΟΚ, καθώς και 
ο συνομήλικος του Μιχάλης 
Καραμήτρος που αγωνίστη-
κε πέρσι στην Γ Εθνική.

Η διοίκηση της Νάουσας 
θα ανακοινώσει τις επόμενες 
μέρες κι άλλες μεταγραφές 
που θα δυναμώσουν το ρό-
στερ της ομάδας.

Ήρθε η ώρα και οι φίλα-
θλοι της Νάουσας να στη-
ρίξουν δυναμικά με την πα-
ρουσία τους αυτή τη προ-
σπάθεια.

Συμμετοχή σε Παραολυμπιακούς Α-
γώνες

6 Διεθνείς Αποστολές
5 Πανελλήνια Πρωταθλήματα
25 Μετάλλια
7 Πανελλήνια Ρεκόρ
2 Αθλητές σε Εθνικές Ομάδες

20η θέση στον Πίνακα Κατάταξης σω-
ματείων ΑμεΑ 

και πολλές πολλές άλλες δράσεις! 

Το 2022 ήταν, από πλευράς αποτελε-
σμάτων, η καλύτερη χρονιά μας!!

(μέχρι την επόμενη...)

Ο ΠΑΟΚ Β’ είχε εύκολο 
έργο κόντρα στον Απόλλωνα 
Λάρισας επικρατώντας με 6-1, 
ενώ έχει ως συγκάτοικο στην 
κορυφή τον Πανσερραϊκό που 
νίκησε τον Απόλλωνα Πόντου 
2-0. Η Αναγέννηση Καρδίτσας 
νίκησε στο 90+8’ με πέναλτι 
του Κοζορώνη.

Ο ΠΑΟΚ Β’ συνεχίζει την 
εντυπωσιακή του πορεία στον 
Α’ όμιλο της Super League 2, 
καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο 
και του Απόλλωνα Λάρισας ε-
πικρατώντας με 6-1.

Οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία 
ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο μέ-
ρος, όπου πήραν προβάδισμα πέντε 
τερμάτων. Ο Μιχαηλίδης στο 16’ με 
απευθείας εκτέλεση φάουλ στέλνο-
ντας την μπάλα στα δίχτυα στο 16’. 
Τρία λεπτά μετά σκόραρε ο Κουαλιά-
τα το 2-0 και στο 29’ ο Γκορντεζιάνι 
με ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα, αφού τρία λεπτά νωρίτερα 
σταμάτησε στο δοκάρι.

Τη σκυτάλη των γκολ πήρε ο Χα-
τζηστραβός που σκόραρε αρχικά 
στο 35’ και στο 45+1’ με εύστοχο 
χτύπημα πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι 
αρκέστηκαν απλά στη μείωση του 
σκορ στο 52ο λεπτό με τον Σάββα 
Σιατραβάνη, με τον Μπράντονιτς να 
διαμορφώνει το τελικό σκορ κάνο-
ντας το 6-1.

ΠΑΟΚ Β’: Μοναστηρλής, Σελι-
μάι (73′ Γιαξής), Τασιούρας (46′ Τσο-
πούρογλου), Μιχαηλίδης, Μορικέλι, 
Μελετίδης, Γρόσδης, Σμυρλής (60′ 
Μπράντονιτς), Κουαλιάτα, Χατζη-

στραβός (46′ Σπυράκος), Γκορντε-
ζιάνι (60′ Τζίμας).

Απόλλων Λάρισας: Οικονομό-
πουλος (75′ λ.τ Μπακαρός), Κοτσια-
νούλης, Ντουλγκέροφ, Διβανές, Αυ-
λωνίτης, Ποτόσογλου, Μπαλογιάν-
νης, Μπεκιαρίδης, Κλιγγόπουλος, 
Χουμόλι, Σιατραβάνης.

Διπλόκορυφής
γιατονΠανσερραϊκό

Συγκάτοικος του ΠΑΟΚ Β’ στην 
κορυφή παρέμεινε και ο Πανσερραϊ-
κός, ο οποίος επικράτησε του Απόλ-
λωνα Πόντου εκτός έδρας με 2-0.

Οι σκόρερ της ομάδας του Παύ-
λου Δερμιτζάκη ήταν ο Χιτσάμ Κανίς 
που έδωσε το προβάδισμα στο σκορ 
στο 45’ με κεφαλιά, ενώ στο 83ο 
λεπτό ο Σαϊντ διαμόρφωσε το τελικό 
σκορ. Ο Πανσερραϊκός παραμένει 
στην κορυφή, ενώ ο Απόλλων Πό-
ντου παραμένει κάτω από τη ζώνη 
του υποβιβασμού.

Απόλλων Πόντου: Πίτκας, Μου-
μίν (46′ Αραβίδης), Καλαϊτζίδης, Α-
μπουντού, Κωστίκα, Αμαραντίδης, 

Καλογέρης, Μπελεβώνης (68′ 
Δαλιανόπουλος), Ντιαλόσι, Λα-
μπίρης (86′ Πάτι), Εσαλό.

Πανσερραϊκός: Γιαννίκο-
γλου, Καρασαλίδης, Παντεκί-
δης, Ζέρης, Πεταυράκης (79′ 
Δεληγιαννίδης), Σιόντης (73′ 
Σοφιανός), Θυμιάνης, Μούρ-
γος (79′ λ.τ Μασκανάκης), Στί-
να, Κανίς, Κατσαντώνης (68′ 
Σαΐντ)

ΗΑναγέννησηΚαρδίτσας
νίκησεστιςκαθυστερήσεις

Η Αναγέννηση Καρδίτσας έδω-
σε για πρώτη φορά φέτος παιχνίδι 
στη φυσική της έδρα για τη Super 
League 2 και το συνδύασε με νίκη 
επί του Ηρακλή, επικρατώντας 1-0 
στις καθυστερήσεις. Το χρυσό γκολ 
πέτυχε ο Βαλάντης Κοζορώνης στο 
90+8’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, 
ενώ σε αυτή τη φάση αποβλήθηκε ο 
Μάρκος Βελλίδης με απευθείας κόκ-
κινη στο 90+6’.

Οι Θεσσαλοί διατήρησαν τη δι-
αφορά στον ένα βαθμό από ΠΑΟΚ 
Β’ και Πανσερραϊκό, ενώ ο Ηρακλής 
παρέμεινε στους 11 βαθμούς.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Γκέκας, 
Αναστασόπουλος, Σταμόπουλος, Α-
λιατίδης (6′ λ.τ Γκόλιας), Σκόνδρας, 
Κοζορώνης, Λαγός (69′ Κάρδαρης), 
Γιάκος, Βερνάρδος, Αθανασιάδης, 
Μπάλλας.

Ηρακλής: Βελλίδης, Πανάγου, 
Βιτλής, Κωστούλας, Χρουσιέλ, Ντα-
μιάν (89′ Δόρης), Πατράλης, Μα-
νουσάκης (57′ Τότσκα), Άλεξιτς (71′ 
Μελούνοβιτς), Τομάς (89′ Κουντουρι-
ώτης), Γιουμπιτάνα.

Super League 2 - A’ όμιλος
Εξάρα ο ΠΑΟΚ Β’, κορυφή και ο Πανσερραϊκός

SL2: Με Μακεδονικό σήμερα Τετάρτη
η Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ

Τέσσερις μεταγραφές ανακοίνωσε
ο ΦΑΣ Νάουσα

ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2022

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ 2023 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ!

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 9 www.laosnews.gr

CMYK



Αναστασιάδης στους παίκτες
του ΠΑΟΚ: «Παίζετε το καλύτερο 

ποδόσφαιρο στην Ελλάδα»

Ο πρώην τεχνικός και νυν διοικητικός του ΠΑΟΚ, Άγγελος Ανα-
στασιάδης, βρέθηκε στην προπόνηση του Δικεφάλου και μίλησε 
στους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Με τον Άγγελο Αναστασιάδη που πλέον έχει αναλάβει ρόλο β’ 
αντιπροέδρου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην Τούμπα ξεκίνη-
σε η προπόνηση της Τρίτης (3/1) του Δικεφάλου, η τελευταία πριν 
το τοπικό ντέρμπι με τον Άρη (4/1, 20:00, NOVASPORTS PRIME, 
LIVE SPORT24.

Ο Μακεδόνας τεχνικός ευχήθηκε καλή χρονιά στα μέλη του 
τεχνικού επιτελείου και μίλησε στους ποδοσφαιριστές και για το 
αυριανό παιχνίδι.

«Αυτή τη στιγμή παίζετε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. 
Είστε η ομάδα που κάνει τις περισσότερες καθαρές ευκαιρίες. Όταν 
ήμουν προπονητής έλεγα ότι φτάστε εκεί και χάστε το. Αν κάνετε 
αυτό που πρέπει το αποτέλεσμα θα έρθει. Ξέρω ότι είστε στενοχω-
ρημένοι για το προηγούμενο αποτέλεσμα.

Οι πρωταθλητές όμως φαίνονται στο πως ξεπερνάνε τις ατυχίες. 
Πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Αύριο έχετε ένα ματς που όλοι 
γνωρίζετε πόσο σοβαρό είναι.

Να είστε ευτυχισμένοι όσοι αγωνιστείτε. Μακάρι να ξεντυνόμουν 
να το παίξω κι εγώ μαζί σας. Είναι ένα παιχνίδι που καλείστε να 
παίξετε για εσάς και τις οικογένειές σας, για τον κόσμο -που είναι 
πάρα πολύς- και για τον προπονητή σας. Σας πιστεύουμε» τους 
είπε.
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Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την 
προετοιμασία του για την αυρια-
νή αναμέτρηση με τον Άρη και ο 
προπονητής του φαίνεται να έχει 
καταλήξει ήδη στο σχήμα που θα 
παρατάξει ως βασικό.

ΜΙα προπόνηση έχει απομεί-
νει στον Ραζβάν Λουτσέσκου για 
να κάνει τις τελευταίες του δοκι-
μές ενόψει του τοπικού ντέρμπι 
του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τού-
μπα.

Το γεγονός ότι ο Ομάρ Ελ Κα-
ντουρί συνεχίζει την αποθεραπεία 
του για το οίδημα στην φτέρνα 
στερεί από τον προπονητή του 
ΠΑΟΚ μια επιπλέον λύση στον 
άξονα, την οποία του προσφέρει 
η επιστροφή του Φιλίπε Σοάρες 
σε κανονικούς ρυθμούς προπό-
νησης.

Ωστόσο μοιάζει δύσκολο να 
αλλάξει κάτι στον άξονα της με-
σαίας γραμμής στην αναμέτρηση, 
με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να 
διατηρείται, όπως όλα δείχνουν 
σε επιτελικό ρόλο μπροστά από 
τους δυο κεντρικούς χαφ: Ντό-
ουγκλας Αουγκούστο και Στέφαν 
Σβαμπ.

Γενικότερα δεν φαίνεται να εί-
ναι ανοικτό το ενδεχόμενο πολ-
λών αλλαγών σε σχέση με τα δυο 
παιχνίδια που ακολούθησαν την 
διακοπή για τα τελικά του Παγκο-

σμίου Κυπέλλου σε Αγρίνιο και 
Περιστέρι.

Στο δεξί άκρο της μεσαίας 
γραμμής υπάρχει ένα ερωτημα-
τικό με τον Ζόαν Σάστρε να έχει 
ξεπεράσει το πρόβλημα με την 
ίωση που τον κράτησε εκτός του 
αγώνα με τον Ατρόμητο, τον Λευ-
τέρη Λύρατζη να έχει επιστρέψει 
στη διάθεση του Λουτσέσκου και 

τον Βιεϊρίνια να μπορεί να δώσει 
λύσεις.

Ανεξάρτητα πάντως από τις ε-
πιλογές στα πρόσωπα ο Λουτσέ-
σκου περιμένει από τους παίκτες 
του να είναι περισσότερο απο-
τελεσματικοί, σε σχέση με το τε-
λευταίο τους παιχνίδι στο οποίο 
δημιούργησαν και έχασαν πολλές 
ευκαιρίες.

Ο προπονητής του Δικεφάλου 
γνωρίζει πόσο σημαντικό θα εί-
ναι να επιστρέψει η ομάδα του 
στα τρίποντα και μάλιστα σε ένα 
ιδιαίτερο παιχνίδι όπως είναι αυτό 
απέναντι στον Άρη. Και θέλει τη 
νίκη που θα αποτελέσει εφαλτήριο 
για μια καλή πορεία στα πολλά 
και κρίσιμα παιχνίδια του Γενάρη.

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά 
τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 απέναντι στον Λεβαδειακό για την 
16η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τον Λεβαδειακό για την 16η 
αγωνιστική της Super League. Οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 και έτσι 
επέστρεψαν στις νίκες πηγαίνοντας στους 42 βαθμούς. Νωρίτερα ο 
ΟΦΗ και ο Βόλος ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στο Ηράκλειο.

Βασίλης Τόπαλος: Παρέμβαση 
του Αρείου Πάγου για τον 

θάνατο του 16χρονου αθλητή

Τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια θανάτου του 16χρονου Βα-
σίλη Τόπαλου και την αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών 
προς πάσα κατεύθυνση ζήτησε η αντιεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου. Την παρέμβαση της αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου 
προκάλεσε η είδηση του θανάτου του 16χρονου πυγμάχου Βασίλη 
Τόπαλου στο Τζάνειο, όπως μεταδίδει το News247.gr.

Η αντιεισαγγελέας, ζήτησε από τον αθλητικό εισαγγελέα την κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της έρευνας για τα αίτια θανά-
του και την αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών προς πάσα 
κατεύθυνση. Ο 16χρονος υπεβλήθη σε χειρουργείο στο κεφάλι και 
νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική, ωστόσο υπέκυ-
ψε την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης στην πυγμαχία Βασίλης Τόπαλος 
είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνων σπάρινγκ το 
πρωί της Παρασκευής (16/12) σε γυμναστήριο στην Καλλιθέα.

Τοχρονικότουμοιραίουτραυματισμού
Ο 16χρονος Βασίλης θεωρείτο ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα 

στο χώρο της πυγμαχίας, έχοντας πετύχει αρκετές σημαντικές δια-
κρίσεις. Την ώρα που έκανε προπόνηση ένιωσε αδιαθεσία και στα-
μάτησε. Πήγε στο μπάνιο ώστε να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό 
του και τότε υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Από την πτώση όμως, 
χτύπησε το κεφάλι του σε σκληρή επιφάνεια με αποτέλεσμα να 
χάσει τις αισθήσεις του. Το δυσάρεστο γεγονός αντελήφθη πρώτα 
ένας άλλος πυγμάχος, ο Αλικ Λαγκαζασβίλι, ο οποίος όταν άκουσε 
τον θόρυβο της πτώσης, έτρεξε στο μπάνιο για να δει τι συμβαίνει.

Αμέσως, ειδοποίησε τον πατέρα του ανηλίκου και τον ιδιοκτήτη 
του γυμναστηρίου, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με τον νεα-
ρό να μεταφέρεται στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πόσο κρίσιμη ήταν η κατάσταση 
και έκριναν αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο 
κεφάλι προκειμένου να του αφαιρεθεί το αιμάτωμα.

ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου έχει καταλήξει ήδη 
στην ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον Άρη

Super League:
Η βαθμολογία μετά τη 

νίκη του Παναθηναϊκού 
απέναντι στον Λεβαδειακό

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.

Τετάρτη 4-1-2023

14:30-21:00 ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

14:30-21:00 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ 38 23310-29551

19:00-21:00 ΠΑ-

ΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

21:00-08:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

Φαρμακεία
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Πέμπτη 5 Ιανουαρίου Παραμονή Θεοφανείων
07.30-10.30 π.μ. Μεγάλες Ωρες των Θεοφανείων – Εσπερι-

νός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου – Μέγας Αγιασμός
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου Των Θεοφανείων
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία η 

τελετή καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού.
17.00 μ.μ. Εσπερινός
Σάββατο 7 Ιανουαρίου . Σύναξις 
του Τιμίου Προδρόμου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
17.00 μ.μ. Εσπερινός
Κυριακή 15 Ιανουαρίου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου Αγίου Αθανασίου
 του Μεγάλου

08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Αγίου Ευθυμίου
 του Μεγάλου 
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
20.00 μ.μ. – 00.30 π.μ. Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου 

Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου (Πολιούχου της 
Τραπεζούντος) και των συν αυτώ Αγίων Μαρτύρων.

Κυριακή 22 Ιανουαρίου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου Αγίου Γρηγορίου
 του Θεολόγου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία

Κάθε απόγευμα στις 4.30 μ.μ. η Ακολουθία του Εσπερινού

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 Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

Την Τετάρτη 4 Ια-
νουαρίου το μεσημέ-
ρι στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού 
«Παντάνασσα» στη 
Νάουσα θα δεχθεί 
και θα ομιλήσει στα 
στελέχη του νεανικού 
έργου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Κίτρους, 
Κατερίνης και Πλατα-
μώνος. 

 Την Πέμπτη 5 Ι-
ανουαρίου 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 Αγίων Αναργύρων Βεροίας, όπου θα ομιλήσει ο Αρχι-
ερατικός Επίτροπος Βεργίνης Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής.  

 Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου στις 8:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος»  και θα αναπτύξει 
το θέμα: «Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος» μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM». 

 Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας με την 
ευκαιρία της Δεσποτικής Εορτής της Βαπτίσεως του Κυρίου. 
Στη συνέχεια θα αγιάσει τα ύδατα στις 11:30 π.μ. στην περιοχή 
κάτω από τα κοιμητήρια της Βεροίας, στον ποταμό Τριπόταμο, 
στις 12.00 το μεσημέρι στο άλσος του Αγίου Νικολάου Ναού-
σης, στις 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ναούσης και 
στις 3:00 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος.  

Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως του Τιμίου 
Προδρόμου. ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 
4 Ιανουαρίου 2023 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Σύρμα (Τούλα) Ευστρ.  
Αντωνίου,  σε ηλικία 80 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 3 Ιανουαρί-

ου 2023 στις 1.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 
Λουδία ο Γεώργιος Μυλόπουλος 
σε ηλικία 79 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

4 Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ο Κωνσταντίνος Παναγ. 
Σαλονικίδης σε ηλικία 69 ε-
τών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

4 Ιανουαρίου 2023 στις 2.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Δημήτριος Κων. 
Τσιαπράζης,  σε ηλικία 62 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
και  ΕΚΛΟΓΕΣ

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πα-
νόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 
και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  Συνέλευσης έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαί-

δευση  (παιδιών  της  Λέσχης)  
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 - 12.30:Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός 2023
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός 

2023
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
7) 13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)14.00-18.00:Ορισμός  Εφορευτικής  Επιτροπής  και Εκλογές για ανά-

δειξη νέου Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Ελεγκτικής  Επιτροπής
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (άρθρο 14) τουλάχι-

στον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στη Γραμμα-
τεία της Λέσχης (δηλαδή μέχρι Δευτέρα 9/1/2023)

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να 
προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μία  ώρα πριν την έναρξη των 
εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής 
στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικο-
νομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν πε-
ρισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των 
δύο τελευταίων ετών (2022-2023).

Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρο-
μών σας κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και η έγκαιρη υποβολή 
υποψηφιοτήτων στα όργανα της Λέσχης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο 
και με τα ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟεφό-
σον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  και πάντα σύμφωνα με 
τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης           Ευαγγελία Τογκουσίδου            

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023
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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. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό ασφα-

λείας. 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 

φύλαξη μικρών παιδιών και 

νηπίων για πρωϊνή ή απογευ-

ματινή απασχόληση με μεγά-

λη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 6972 

318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

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. Τι-

μή 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



Με την κοπή της βασιλόπι-
τας ξεκίνησε η πρώτη συνεδρί-
αση του Δημοτικού συμβουλί-
ου Βέροιας το απόγευμα της 
Τρίτης 3 Ιανουαρίου 2023. 
Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος 
του Σώματος Άρης Λαζαρίδης. 
Το φλουρί έπεσε στις δημοτι-
κές επιχειρήσεις του δήμου και 
το παρέλαβε ο πρόεδρος του 
ΔΗΠΕΘΕ, Δημήτρης Πύρινος. 
Στα πιτάκια τυχερός ήταν ο 
δημοτικός σύμβουλος Κώστας 
Βασιλειάδης, που έλαβε ένα α-
ναμνηστικό δώρο από τον δή-
μαρχο.

Στο πρώτο μέρος της συνε-
δρίασης ήταν να συζητηθούν 
η έγκριση ή μη τεχνικού προ-
γράμματος Δήμου Βέροιας, έ-
τους 2023 και η ψήφιση ή μη 
Προϋπολογισμού και Ολοκλη-
ρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) του Δήμου. Ωστόσο η συνεδρί-
αση ακυρώθηκε, καθώς, μετά την κρίση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας περί 
αντισυνταγματικότητας του νόμου θεο-
δωρικάκου, δικαιώνοντας το αίτημα που 
κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης 
της μειοψηφίας δήμου Βέροιας Αντώνης 
Μαρκούλης, με νομική ομάδα, οι αποφά-
σεις των επιτροπών του συμβουλίου δεν 
είναι νόμιμες πλέον από την 1η Δεκεμβρί-
ου 2022 και μετά.

Όπως είπε ο δήμαρχος, ακόμα δεν 
βγήκε η εγκύκλιος με τις οδηγίες, εκτι-
μώντας ότι υπάρχουν δύο απόψεις: Η 
πρώτη είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι 
αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής 
για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να 
επαναληφθούν και δεύτερον, επειδή η 
διαδικασία του προϋπολογισμού δεν ή-
ταν σε αυτές που μεταφέρθηκαν από το 

δημοτικό συμβούλιο για να πάνε  σε επιτροπή, μπορούν να 
είναι σε ισχύ. «Υπό  τον φόβο όμως κακοπροαίρετων και  
κακόβουλων σκέψεων, ματαιώνεται η πρώτη συνεδρίαση και 
το συντομότερο δυνατό θα ψηφιστούν εκ νέου αποφάσεις 
σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο», τόνισε ο κ. Βοργιαζίδης, 
υπογραμμίζοντας ότι «ο δήμος Βέροιας δεν είχε, ούτε θα έχει 
πρόβλημα με τις επιτροπές, συντάσσεται με την απόφαση 
του ΣτΕ, απλά θα πάνε πίσω κάποια πράγματα».

Ο κ. Μαρκούλης παίρνοντας τον λόγο, τόνισε ότι η χθεσι-
νή  συνεδρίαση σηματοδοτεί το εγχείρημα που είχε αναπτύξει 
η παράταξή του κατά  την ανάληψη των καθηκόντων της και 
αναφέρθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
εκτιμώντας ότι ο νόμος Θεοδωρικάκου παραβίαζε ευθέως την 
βούληση των πολιτών. «Πρέπει να εφαρμοστεί η συνταγμα-
τικότητα και ο νόμος με τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο στις οι-
κονομικές επιτροπές και στις επιτροπές ποιότητας ζωής, που 
παραβιάζει την αναλογική εκπροσώπηση των συμβούλων 
των παρατάξεων, υπερισχύοντας η παράταξη του δημάρχου, 
είπε. Τέλος, ευχαρίστησε τους πολίτες για την εμπιστοσύνη 
τους αλλά και τη νομική ομάδα για την υποστήριξη του αιτή-
ματος.

Σ.Γκ.
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P Η νέα χρονιά μάς 
μπήκε όπως πάντα με άνε-
ση. Τα πανταλόνια δεν μας 
μπαίνουν ακόμη…

P Όπως πάντα.

P Άλλη μια βασιλόπιτα 
έκοψα και παραμένω δια 
βίου καθαρός από φλουρί.

P  Πλην κάποιων νι-
κών που πετύχαινα ως 
στερνοπούλι, που όμως 
ακυρώνονταν από το 
VAR.

P Πολύ φοβάμαι ότι μέ-
σα στο 2023 θα σκάσουν τα πυρηνικά όπλα και 
θα πάει τσάμπα η ανακύκλωση στα καλαμάκια.

P Με 17 βαθμούς η φετινή Πρωτοχρονιά. 
Μπορείς να πεις ότι αλλάξαμε τον χρόνο στο 
Ντουμπάι.

P Με πνευμονία στο νοσοκομείο η Τσαπανί-
δου. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι ο γκαντέμης.

P Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε κι ούτε 
ένας Τούρκος δεν φάνηκε απρόσκλητος βρα-
διάτικα.

P Μόνο τα τούρκικα σίριαλ έμπαιναν με ευκο-
λία, 24 ώρες τη μέρα.

P Κόψαμε τη βασιλόπιτα με την αγάπη και 
όλο το βράδυ είχα καούρες. Νεότερος είχα 
μόνο κάψες.

P Εκείνο που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια 
είναι σταμάτησα να κόβω κομμάτι για την τράπε-
ζα. Ή είμαι σε καλό δρόμο ή έχασε τον δρόμο η 
τράπεζα.

P Καλή χρονιά σε όλους, με στοιχεία 

αυτοκριτικής κάθε βράδυ 
στο κρεβάτι μας. Μόνο έ-
τσι θα είμαστε καλύτεροι 
άνθρωποι την επόμενη το 
πρωί.

P Και:
Ήτανε δυο φίλοι, ηλικίας 

γύρω στα σαράντα, παντρε-
μένοι, με παιδιά. Ένα βράδυ 
πηγαίνουν σε ένα μπαρ για 
να πιούν ένα ποτό. Εκεί που 
κάθονται, βλέπουν να μπαί-
νει μια όμορφη μελαχρινή 
γυναικάρα. Λέει ο ένας στον 
άλλο:

– Ουάου, τι γυναικάρα. 
Θα πάω να της την πέσω.

– Όχι ρε!!! Μην είσαι μα-
λάκας, παντρεμένος άνθρω-
πος, του λέει ο άλλος.

Αυτός δεν ακούει τίποτα.
– Πρέπει να σου πω και 

κάτι που δεν ξέρεις, του ξα-
ναλέει ο άλλος. Είναι στρα-
βή, δε βλέπει. Την ξέρω.

– Ε και τι; Ρατσιστής εί-
μαι εγώ; απαντάει ο άλλος 
και πλησιάζει την κοπέλα.

– Σπίτι μου ή σπίτι σου;
– Σπίτι μου, λέει αυτή.
– Μισό λεπτό, να πάρω 

τη γυναίκα μου να της το 
πω.

Η κοπέλα κοκάλωσε.
– Μα καλά, τόση ειλικρίνεια έχετε στη σχέση 

σας;
– Α, όλα κι όλα. 15 χρόνια με τη Γωγώ, πάντα 

λέμε την αλήθεια μεταξύ μας.
Βγάζει το κινητό, παίρνει τη Γωγώ και της λέει:
– Έλα Γωγώ, θα αργήσω να γυρίσω σπίτι, για-

τί… μου έκατσε μια στραβή!
K.Π.

Στις δημοτικές επιχειρήσεις το φλουρί του 2023
– Αναβολή πρώτης συνεδρίασης, λόγω ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα αποφάσεων των Επιτροπών
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