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Τη Δευτέρα ο διαγωνισμός 
για το χιονοδρομικό

 3-5 Πηγάδια

Κατασκήνωση προσκόπων, 1973!

Στις 17.062 ανήλθαν οι «ψηφιακές 
συναλλαγές» του Δήμου Βέροιας 

τον τελευταίο χρόνο
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20 χρόνια
χωρίς την δραχμούλα!!!

  Ήταν Πρωτοχρονιά του 2002, όταν ο τότε πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης κάνει την πρώτη ανάληψη από ΑΤΜ 
σε ευρώ και δίπλα του ο τότε διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος Λουκάς Παπαδήμος χειροκροτούσε. Ήταν 
η στιγμή που μετά από 169 χρόνια θα λέγαμε οριστικό 
αντίο στην δραχμή, το εθνικό μας νόμισμα. Οι προσδοκίες 
για την νομισματική ένωση μεγάλες, αφού για χώρες 
όπως η Ελλάδα, υπήρχε η προοπτική για επενδύσεις και 
τεράστια διευκόλυνση στους μεγάλους του Βορρά που θα 
μπορούσαν να κινηθούν με κοινό νόμισμα. 
 Στην πορεία δυστυχώς ήρθαν στιγμές δύσκολες, με 
μνημόνια και ασφυκτική πίεση των εταίρων μας, αλλά 
ευτυχώς δεν χάθηκε η εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα. 
Και λέω ευτυχώς γιατί παρά τη νοσταλγία που νιώθουμε 
για τις εποχές δραχμής, είναι κοινός νους ότι ένα τέτοιο 
πισωγύρισμα θα δημιουργούσε τεράστιες οικονομικές και 
κοινωνικές παρενέργειες στην χώρα μας. 
  Η στόχευση ωστόσο θα πρέπει να παραμένει η ίδια 
και να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ευρωπαϊκές 
εταιρείες να φέρουν και να επενδύσουν τα ευρώ τους στην 
Ελλάδα. Και να σκεφτούμε πρώτα τι κάνουμε εμείς λάθος 
και προτιμούν τόσα χρόνια την ασταθή Τουρκία… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Διαδικαστικέςχωρίςαλλαγέςαναμένονται
οιδημαιρεσίεςτηνΚυριακήστηΒέροια

Τοπρωί της ερχόμενηςΚυ-
ριακής(09/1)θαγίνεισυνεδρία-
σηδημαιρεσιών του δημοτικού
συμβουλίουΒέροιαςπροκειμέ-
νου να εκλεγεί προεδρείο και
μέλη τηςΟικονομικήςΕπιτρο-
πής και Ποιότητας Ζωής. Οι
πληροφορίες μας αναφέρουν
ότιηυπόθεσηθαείναιδιαδικα-
στική, αφού υπάρχει υποχρέ-
ωσηαπότονόμοκαιδενανα-
μένονται αλλαγές. Φυσικά τα
φώτατουενδιαφέροντοςεπικε-
ντρώνονταιστηνθέσητουπρο-
έδρου τουΔημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας, που αναμένεται
ναπροταθεί από τον δήμαρχο
ΚώσταΒοργιαζίδη, ησυνέχιση
της θητείας τουΆρηΛαζαρίδη.
Μιαθητείαπουέγινεμέχριτώραμετ’εμποδίων,αφούηπανδημίακαιοιεξαποστάσεωςσυνεδριάσειςσίγουραέκαναν
ακόμηπιοδύσκολοτοέργοτουΠροέδρου,οοποίοςείχενααντιμετωπίσειμιαπρωτόγνωρηκατάσταση.

ΑςπεριμένουμεόμωςκαιτιςεπίσημεςανακοινώσειςμετάτηνσυνεδρίασητηςΚυριακής…

Πάνωαπό566εκατ.ψηφιακέςσυναλλαγές
μέσαστο2021-17.062στοΔήμοΒέροιας

Πάνω από 560 εκατομμύρια (συ-
γκεκριμένα 566.962.980) φορές τα
συστήματα τουΔημοσίου παρείχαν
ψηφιακές υπηρεσίεςπρος τουςπολί-
τες,απότην1ηΙανουαρίουμέχρικαι
την 31ηΔεκεμβρίου 2021, σύμφωνα
με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων τουΥ-
πουργείουΨηφιακήςΔιακυβέρνησης.
Αριθμός, έξι φορές μεγαλύτερος σε
σχέση με τον αντίστοιχο του 2020,
οπότε οιψηφιακέςσυναλλαγές ανήλ-
θαν σε 94 εκατ., καταγράφοντας ε-
πίσης μεγάλη άνοδοσεσχέση με το
2019καιτο2018.

ΣτοΔήμοΒέροιαςτο2021,οι«ψη-
φιακέςσυναλλαγές»με τουςδημότες,
έφτασαν τις 17.062 δίνοντας στους
δημότεςτηδυνατότηταδιεκπεραίωσηςμιαςσειράςυπηρεσιώνμεστόχοτημείωσητουχρόνουεξυπηρέτησηςτωνπολι-
τώνκαιτηνυποστήριξητηςπράσινηςοικονομίας.

Οψηφιακόςκόσμοςείναιεδώκαιοιπολίτεςκυρίωςαυτοίπουέχουνμιαηλικία,άρχισανναμαθαίνουνσιγάσιγάτην
γλώσσατηςνέαςτεχνολογίας!

Κατασκήνωση προσκόπων, 1973!
Καστανιά Βερμίου, κατα-

σκήνωση προσκόπων, 1973
.ΑπόαριστεράΔημήτρηςΜι-
χαηλίδης, νβαθμοφόροςΘεσ-
σαλονίκης , στέλεχος επιχει-
ρήσεων,Αντώνης Βαρακλής
αργότερα νεωκόρος Αγίου
ΓιάννηΕλεήμονος, ,Δημήτρης
ΣτυλιανίδηςΑλεξάνδρεια-Αυ-
στραλία,,ΤάσοςΦελλόπουλος
ΤοπικόςΕφορος,ΣπύροςΤελ-
λίδης,ΓιώργοςΚόγιας.

Πίσωο ανεγειρόμενος  ξε-
νώνας τουΜοναστηρίου της
ΠαναγίαςΣουμελά.Εκατοντά-
δες βεροιώτες πέρασαν από
τις τάξεις του ελληνικούπρο-
σκοπισμού.

(Αρχείο Δ.Π.Τόλιος)

Τη Δευτέρα ο διαγωνισμός για το χιονοδρομικό
3-5 Πηγάδια 

Tην ερχόμενηΔευτέρα
10 Ιανουαρίου,στοδημαρ-
χείο τηςΝάουσας θα γίνει
οπρογραμματισμένος δια-
γωνισμός για την μίσθωση
του χιονοδρομικού κέντρου
των 3-5Πηγαδιών.Όπως
αναφέρει το pena.press,
ζωηρό ενδιαφέρον έχουν
εκδηλώσει τουλάχιστον
δύο υποψήφιοι επενδυτές.
Σύμφωνα με την διαδικα-
σία, οι ενδιαφερόμενες ε-
ταιρείεςθακαταθέσουνφά-
κελοόπουθαπεριγράφεται
τοmaster plan τους για το
χιονοδρομικόκαιστησυνέ-
χεια θα γίνει πλειοδοτικός

διαγωνισμόςμεπροφορικέςπροσφορές.Ητελικήαπόφασηγιατοντελικόνικητήθαανακοινωθείλίγεςώρεςαργότερα
τηνίδιαμέρααπότηναρμόδιαεπιτροπή.
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Δικογραφία για 
κλοπή ηλεκτρονικών 
συσκευών από οικία 

στην Ημαθία

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε 
δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, καθώς όπως 
προέκυψε από την έρευνα, τον Ιούλιο του 2021, ο ένας 
από τους άνδρες, παραβίασε οικία ημεδαπής σε περιοχή 
της Ημαθίας και αφαίρεσε μία τηλεόραση και ένα τάμπλετ 
συνολικής αξίας 670 ευρώ. Στη συνέχεια παρέδωσε έναντι 
χρηματικού αντιτίμου στον δεύτερο άνδρα την κλεμμένη τη-
λεόραση, η οποία βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε 
στη νόμιμη κάτοχό της.

 Eν όψει της Μεγάλης Εορτής 
των Θεοφανείων, σήμερα Πέμπτη 
6 Ιανουαρίου το πρωί, στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας θα τελεστεί ο Όρ-
θρος, η Πανηγυρική Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία και ο Μέγας Αγια-
σμός προεξάρχοντος του Ποιμε-
νάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

 Στη συνέχεια  ο Μητροπολί-
της θα μεταβεί και θα αγιάσει τα 
ύδατα:

• στις 11:30 π.μ. στη Βέροια,
• στις 12:30 μ.μ. στο άλσος του 

Αγίου Νικολάου στη Νάουσα και 
• στις 3:00 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος.
 Εξαιτίας των ιδιαιτέρων υγειονομικών συνθηκών, οι καταδύσεις 

του Τιμίου Σταυρού θα πραγματοποιηθούν άνευ λιτανευτικής πο-
μπής, αλλά με απευθείας προσέλευση κλήρου, αρχών και λαού, 
στο σημείο καταδύσεως, τηρουμένων των μέτρων κατά της πανδη-
μίας του Covid-19.

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη Βέροια 
κατά τον εορτασμό των Θεοφανείων

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 

κυκλοφορίας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων και την εξυ-
πηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, 
κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού 
των Θεοφανείων η Διεύθυνση Α-
στυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων στην οδό Φιλήμωνος, 
από τη συμβολή της με την οδό 
25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της 
με την οδό Βενιζέλου, την Πέμπτη 
06-01-2022 και κατά τις ώρες από 
11:00΄ έως 12:00΄. 

Επίσης, την απαγόρευση της 
στάσης και στάθμευσης όλων των 
οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, 
την Πέμπτη 06-01-2022 και κατά 

τις ώρες από 07:00΄ έως 12:00΄ στις κατωτέρω οδούς: - στην πάρο-
δο της Αγίου Αντωνίου, έναντι εισόδου του Ιερού Ναού έως τη συμ-
βολή της με την οδό Κεντρικής - εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακα-
μπτηρίων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας 
Βέροιας, ενώ η σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί με ευθύνη του 
Τμήματος Τροχαίας και μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βέροιας. 

Καταστράφηκαν 
δύο πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων από 

αυθαίρετη απόρριψη στάχτης 
Βασίλειος Παπαδόπουλος: Η στάχτη θα πρέπει να 

διαχειρίζεται με οικολογικούς τρόπους και… εκτός κάδων

Με ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας, Βα-
σίλειος Παπαδόπουλος, ενημερώνει ότι στις 29/12/2021 
και 30/12/2021 καταστράφηκαν δύο πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων, λόγω ανάφλεξης των απορριμμάτων 
από την αυθαίρετη απόρριψη στάχτης εντός των κάδων, 
χωρίς να ελεγχθεί η επικινδυνότητα ανάφλεξης και πρό-
κλησης πυρκαγιάς. 

Η  υπηρεσία προέβη στην αναζήτηση των υπευθύνων 
για την επιβολή κυρώσεων, εξ΄ αιτίας της πρόκλησης 
κινδύνων στην υγεία των πολιτών  από την έκλυση τοξι-
κών αερίων στην ατμόσφαιρα, τον κίνδυνο πυρκαγιάς και 
καταστροφής δημόσιας περιουσίας, χωρίς αποτέλεσμα.

Για την αποφυγή ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον,  
ο αντιδήμαρχος επισημαίνει οτι, η στάχτη που προέρχεται 
από εστίες καύσης (τζάκια, σόμπες, καυστήρες, κλπ) θα 

πρέπει να διαχειρίζεται με οικολογικούς τρόπους . Ενδει-
κτικά αναφέρεται η απόρριψη  της σε κήπους ή καλλιέρ-
γειες, ως λίπασμα, αφού  αυξάνει την αλκαλικότητα του ε-
δάφους, εξουδετερώνει την οξύτητα του εδάφους (αύξηση 
του pH),  απωθεί παράσιτα και έντομα (ψείρες, σκόρους, 
ψύλλους, μυρμήγκια, σαλιγκάρια).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διαχείριση της 
με οικολογικούς τρόπους τοποθετείται, αφού σβήσει καλά 
με νερό, σε διπλές σακούλες , εκτός των κάδων απορριμ-
μάτων και ενημερώνεται η υπηρεσία καθαριότητας για τη 
συλλογή τους (τηλ. επικοινωνίας  23313 50634 – 50595, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.00’ έως 14.00΄).

Παρακαλούμε για την τήρηση  των παραπάνω συστά-
σεων, αφού η διατήρηση της καθαριότητας, η διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και της δημόσιας περιουσίας στο 
Δήμο είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας.

Δήμος Βέροιας: 
Μην τα πετάτε… 

Φέρτε για ανακύκλωση 
τα φυσικά 

χριστουγεννιάτικα δένδρα

Ο Δήμος Βέροιας καλεί όλους τους πολίτες που προμηθεύτηκαν την περίοδο των εορ-
τών για στολισμό φυσικό χριστουγεννιάτικο δένδρο, οποιουδήποτε μεγέθους,  να το με-
ταφέρουν για διάθεση,  στο χώρο δίπλα από το χώρο στάθμευσης των λεωφορείων στην  
ΕΛΗΑ,  προκειμένου αυτά να ανακυκλωθούν.

Τα δένδρα αφού θρυμματιστούν  θα  διατεθούν  για την παραγωγή pellet  ή εδαφοβελ-
τιωτικού υλικού σε συνεργασία με αδειοδοτημένη εταιρεία επεξεργασίας υπολειμμάτων 
ξύλου. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται 
για ταφή  και δείχνουμε έμπρακτα το σεβασμό μας στο περιβάλλον.

Η παραλαβή των δένδρων θα γίνεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – 
Πολ. Προστασίας   από την Παρασκευή 7/1 έως και τη Δευτέρα 10/1/2022 και ώρες από 
08.00΄έως 16.00΄.

 
Σε όσους  προσκομίσουν τα δένδρα στον παραπάνω  χώρο θα τους χορηγείται ως 

ανταπόδοση – επιβράβευση  «δώρο» ένας σάκος pellet ή ένας σάκος εδαφοβελτιωτικού 
υλικού.

Στην περίπτωση που δεν μεταφερθεί στο χώρο αυτό μπορείτε να  επικοινωνείτε με την 
υπηρεσία καθαριότητας για τη συλλογή τους (τηλ. επικοινωνίας  23313 50634 – 50595, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.00’ έως 14.00΄).

Μέγας Αγιασμός και κατάδυση του Τιμίου 
Σταυρού από τον Μητροπολίτη σε Βέροια, 

Νάουσα και φράγμα Αλιάκμονα
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Πέμπτη 6/1 - Παρασκευή 7/1 - Σάββατο 8/1 - 

Κυριακή 9/1 στις 17.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 

18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 
(24 ωρών, δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), 
Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γ Κ Α Ρ Θ  Τ Ζ Ε -
ΝΙΝΓΚΣ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑ-
ΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, 
ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚ-
ΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φω-

νακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές, 
χαρές, μουσικές”

Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κάθε μέρα 19.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτό-
τητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Κάθε λαός έχει μια χαμένη πατρίδα/Κάθε λαός έχει τη 
Σμύρνη του

  Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έρ-
γο της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κα-
τερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντού-
ση, Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 
Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire 
και ο Rupert Graves

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 

gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτό-
τητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Κάθε μέρα στις 18.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτό-
τητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΟΛΙΝΑ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 

ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ 
, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥ-
ΟΝΓΚ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟ-
ΜΕΪ

THE MATRIX RESURRECTIONS
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Κάθε μέρα στις 21.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτό-
τητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΛΑΝΑ ΓΟΥΑΤΣΟΦΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ, ΚΑΡΙ ΑΝ ΜΟΣ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΡΙΤΣΙ
   
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επι-

σκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/1/22 - 12/1/22

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον απρόσμενο θάνατο του Αριστοτέλη 

Σιδηρόπουλου.
Προσωπικός - οικογενειακός μου φίλος,  άνθρωπος με καθαρή και κριτική σκέ-

ψη, με έντονα αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τεράστια κοινωνική προσφο-
ρά.

Από τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για πολλά χρόνια, τους 
αγώνες του για τη διάσωση και αναπαλαίωση των παραδοσιακών συνοικιών της 
Βέροιας, για την αναπαλαίωση και την αρχιτεκτονική του Παλαιού Παντελεήμονα 
στην Πιερία και τα τελευταία χρόνια από τη θέση του Προέδρου της «Πρωτοβουλίας 
για το παιδί» που ο ίδιος δημιούργησε. 

Είναι φτωχά τα λόγια για να μιλήσουμε για τη συμμετοχή του Αριστοτέλη Σιδηρό-
πουλου στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης και της περιοχής μας.

  Το Δ.Σ. του  ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και εγώ προσωπικά εκφράζουμε τα συλλυπητή-
ριά μας στην αγαπημένη του σύντροφο Μαίρη, στους συγγενείς  και στους συνερ-
γάτες του στην «Πρωτοβουλία για το παιδί».

Καλό ταξίδι φίλε Τέλη! Θα μας λείψεις!
Γιώργος Σαλιάγκας, 

Πρόεδρος ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Συλλυπητήριο μήνυμα 
του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο του διακεκριμένου αρχιτέκτο-
να και επί σειρά ετών Προέδρου της «Πρωτοβουλίας για το παιδί», Τέλη Σιδηρόπου-
λου.

Ο εκλεκτός συμπατριώτης μας υπήρξε ο οραματιστής και πρωτεργάτης της δη-
μιουργίας ενός κέντρου προστασίας και στήριξης των ανυπεράσπιστων παιδιών και 
κατάφερε να δεί το εγχείρημα του να υλοποιείται με υποδειγματικό τρόπο.

Με τη σεμνότητα , το ομαδικό πνεύμα και την ευγένεια που τον διέκρινε , είχε 
ταχθεί αποκλειστικά στη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσα από το έργο της 
«Πρωτοβουλίας» και το αξίωμα του Προέδρου για 16 ολόκληρα χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας εκφράζει τα ει-
λικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγο του και στους οικείους του και εύχεται να είναι 
«Αιωνία του η μνήμη».

Είθε να βρεθούν άξιοι συνεχιστές της σπουδαίας παρακαταθήκης που άφησε , η 
εμβέλεια της οποίας εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.

Συλλυπητήριο Φιλοπτώχου 
για τον Τέλη Σιδηρόπουλο

Η  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέ-
ροιας, εκφράζουμε τη λύπη και τη βαθιά οδύνη μας, για τον απρόσμενο θάνατο 
του Τέλη Σιδηρόπουλου, του εμπνευστή, οραματιστή, πρωτεργάτη, θεμελιωτή και 
Προέδρου της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ». Ο Τέλης Σιδηρόπουλος,  έταξε ως 
σκοπό της ζωής του, την προστασία και φροντίδα των κακοποιημένων και παραμε-
λημένων παιδιών και όχι μόνο.  Το σπουδαίο έργο του, έγινε γνωστό και πέρα  από 
τα σύνορα της Ελλάδας. Υπήρξε  θεμέλιος και ακρογωνιαίος λίθος στο δύσκολο έρ-
γο του εθελοντισμού και κατάφερε με την σεμνότητα και ευγένεια που τον διέκρινε, 
με την απίστευτη υπομονή και επιμονή του, να δημιουργήσει  για την Πρωτοβουλία, 
ένα μεγάλο κύκλο εθελοντών. Αποχαιρετώντας τον, εκφράζουμε την ευχή και την 
ελπίδα μας, όλοι αυτοί οι εθελοντές να είναι άξιοι συνεχιστές της σπουδαίας παρα-
καταθήκης που τους αφήνει  Αιωνία του η μνήμη…

Για το Δ.Σ.
Η  Πρόεδρος

Τελάλογλου- Χ’δημητρίου Δέσποινα

Συλλυπητήριο του 
Δημάρχου Βέροιας 

για την απώλεια του 
Τέλη Σιδηρόπουλου
Σήμερα αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που έδωσε 

την ψυχή του για την υπεράσπιση και την προστασία 
των παιδιών. Αποχαιρετούμε μία προσωπικότητα η 
παρουσία της οποίας συμβόλιζε πολλά για την πόλη 
και την κοινωνία της Βέροιας. Λέμε αντίο στον Τέλη 
Σιδηρόπουλο που με τη μοναδική του δύναμη άγγιζε 
από το 2008 τις ευαίσθητες χορδές της παραμέλησης, 
της κακοποίησης και της εγκατάλειψης ανήλικων παι-
διών. Εδώ και χρόνια η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» 
δημιούργησε ένα πεδίο δράσης προς την φροντίδα 
νέων ατόμων που προέρχονται από δυσλειτουργικές 
οικογένειες και βιώνουν παραμέληση, βία, περιθω-
ριοποίηση και απόρριψη, στο σπίτι, στο σχολικό και 
κοινωνικό περιβάλλον.

Το κοινωνικό έργο του Τέλη Σιδηρόπουλου χαρα-
κτηρίζεται εξαιρετικά σημαντικό. Οι δομές του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, Το Σπίτι της Βερ-
γίνας, το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευ-
τικής της Βέροιας, το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος 
της Βέροιας και η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης της 
Βέροιας παρέχουν  ασφάλεια, σεβασμό, ελευθερία και 
αγάπη αλλά κυρίως βοηθούν τα παιδιά να ανακτήσουν 
την παιδική τους ηλικία, θεραπεύοντας το τραύμα 
τους.

Η συμβολή του στην αντιμετώπιση ενός σύγχρονου 
προβλήματος και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα του 
θα μας συνοδεύουν πάντα…

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους 
οικείους του.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

 «ΕΡΑΣΜΟΣ»: Αποχαιρετώντας τον 
Τέλη Σιδηρόπουλο, τον άνθρωπο που 

έκανε την Πρωτοβουλία… Θεσμό!
To ΔΣ και οι εργα-

ζόμενοι του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμ-
βασης «Έρασμος» 
εκφράζουμε τη βαθιά 
μας οδύνη για την α-
πρόσμενη εκδημία του 
Αρχιτέκτονα – Μηχανι-
κού και Προέδρου της 
«Πρωτοβουλίας για το 
παιδί» Τέλη Σιδηρό-
πουλου. Ενός ανθρώ-
που που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην τοπική μας κοινω-
νία, ως «θεμέλιος, ακρογωνιαίος λίθος» στο δύσκολο οικοδόμημα 
του εθελοντισμού,  και ειδικότερα στο τόσο ευαίσθητο αντικείμενο 
της προστασίας του κακοποιημένου παιδιού, αναλαμβάνοντας ο 
ίδιος μια …πρωτοβουλία που έγινε πραγματικός θεσμός αγάπης 
και έργου σε μια εποχή που οι αρμόδιοι θεσμοί ήταν και παραμέ-
νουν απόντες εν πολλοίς. 

Η παρακαταθήκη που άφησε,  με την οργάνωση του Συλλόγου 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί», ενός ισχυρού σήμερα φορέα παρο-
χής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που στήριξε και υποστη-
ρίζει  εκατοντάδες κακοποιημένα παιδιά, από το 2006, είναι τερά-
στιας σημασίας. Το όνομα του Τέλη έχει ήδη γραφτεί στην Ιστορία, 
μα πιο πολύ στις καρδιές των ωφελούμενων παιδιών,  των συνα-
δέλφων του και όλων ημών που συναγωνιστήκαμε κοντά του, σε 
κοινούς αγώνες του εθελοντισμού, με συναφή αντικείμενα, αλλά 
πρωτίστως με κοινή αφετηρία την ανιδιοτελή αγάπη μας για τον 
άνθρωπο.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
και στους εργαζομένους της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί», με την 
ευχή ο Θεός να αναπαύσει μια ψυχή που αδιαμφισβήτητα επιτέ-
λεσε άριστο και Θεάρεστο έργο! 

Για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΣΤΗΝ  ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΟ  ΦΙΛΕ!

Πηγαίνοντας στο Δημαρχείο, από συνήθεια  γύρισα και  έριξα το βλέμμα 
στον πίνακα «ανακοινώσεων»..

Με κοίταζες από κει , όπως πάντα , όπως κοιτάμε  τους αληθινούς φίλους , 
αυτούς που αγαπάμε, εκτιμάμε , σεβόμαστε , πέρα από δουλειές και «δημόσιες 
σχέσεις »…

Άλλωστε ποτέ δεν ήσουν  των  «ιδιαιτέρων » δημοσίων σχέσεων , πλην των 
απολύτως και ουσιαστικά  αναγκαίων αυτών που βοηθούσαν στο μεγάλο σου 
έργο ,έργο ζωής , του ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ .

Από το 81 μαζί , στην δουλειά  μα και στις ατελείωτες συζητήσεις , αναζητή-
σεις μιας καλύτερης κοινωνίας , πίνοντας που και που και λίγο κόκκινο κρασί , 
με τον Σωτήρη, τον Φώτη, τον Στέφανο !

Και το 2005 όταν έγινε το μεγάλο κακό στην πόλη  μπήκες μπροστά για τον 
Αλεξ , και κάλεσες και μας που σταθήκαμε δίπλα σου, ο καθένας όπως και απ’  
όπου μπορούσε, για να μη ζήσουμε πάλι τα ίδια.

Έγινε σκοπός της ζωής σου, έγινε η ζωή σου και με τον προσωπικό σου 
κυρίως αγώνα Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΟΥ , ξεπέρασε τα σύνορα της Ημαθίας της 
Ελλάδας και έφθασε στα πέρατα της γης,  δίνοντας  μέσα από αυτήν στα ΠΑΙ-
ΔΙΑ ΣΟΥ , νέα προοπτική για την ζωή .

Τα λόγια λίγα φίλε  μου,  η πορεία σου, το έργο σου είναι αυτά που θα σε 
κρατούν πάντα κοντά μας , στην μνήμα μας, οδηγός το παράδειγμα σου.

Καλό ταξίδι Τέλη! Γρήγορα θ ανταμώσουμε, να  πούμε και να κάνουμε όσα 
δεν προλάβαμε !

Αλέξης Τσαχουρίδης 



Επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας απέστειλε η διοίκηση της 
ΕΣΕΕ ζητώντας να θεσπιστεί Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τους 
νοσούντες από COVID – 19 αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, το 
οποίο μπορεί να χορηγείται από τον ΕΦΚΑ ή τον ΟΑΕΔ.

Στην επιστολή ο πρόεδρος Γιώργος Καρανίκας και ο γενικός 
γραμματέας Νίκος Μπόνης αναφέρουν:

«Η έξαρση των κρουσμάτων της πανδημίας προκάλεσε δικαιολο-
γημένα την επικαιροποίηση εκ μέρους της Κυβέρνησης των διατάξε-
ων που αφορούν τη χορήγηση αδειών και τις εξ αυτών αποζημιώσεις 
προς τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι να απουσιάσουν από την εργασία τους εφόσον 
νοσήσουν από κορωνοιό. Ωστόσο, αποτελεί για την ΕΣΕΕ δυσάρε-
στη έκπληξη το γεγονός ότι σε καμία από τις σχετικές ανακοινώσεις 
δεν γίνεται αναφορά και δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για την απώ-
λεια εισοδήματος που έχουν όταν νοσούν οι αυτοαπασχολούμενοι 
επαγγελματίες, που στον κλάδο του εμπορίου σήμερα ξεπερνούν τις 
140.000. O αυτοαπασχολούμενος έμπορος που σήμερα αναγκάζεται 
επειδή βρέθηκε θετικός στον COVID – 19 να κλείσει το κατάστημά 
του και να απωλέσει έσοδα τουλάχιστον 5 ημερών, δεν λαμβάνει κα-
νένα χρηματικό βοήθημα για την έστω και μερική αναπλήρωση των 
απωλειών του.

Πρόκειται για μία κραυγαλέα παράλειψη της Πολιτείας την ώρα 
μάλιστα που ο εμπορικός κόσμος αγωνιά για την οικονομική του 
επιβίωση και ταυτόχρονα νιώθει τον κλοιό της πανδημίας να απειλεί 
ακόμη και τη ζωή του. 

Για τους λόγους αυτούς σας ζητούμε να θεσπίσετε Ειδικό Επίδομα 
Ασθενείας για τους νοσούντες από COVID – 19 αυτοαπασχολούμε-
νους εμπόρους, το οποίο μπορεί να χορηγείται από τον ΕΦΚΑ ή τον 
ΟΑΕΔ. Σας επισημαίνουμε πως ήδη ανάλογο επίδομα χορηγείται και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Κύπρο ήδη από τον περα-
σμένο Ιούλιο, με βάση υπολογισμού του τις ασφαλιστέες αποδοχές 
των αυτοαπασχολουμένων. Στη χώρα μας, καθώς οι ασφαλιστικές 
κατηγορίες προβλέπουν προκαθορισμένα ποσά εισφορών ανεξαρ-
τήτως εισοδήματος, ο υπολογισμός του Ειδικού Επιδόματος προ-
τείνουμε να γίνει στη βάση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού ή του 
Εθνικού Διάμεσου Μισθού. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται 
η επέκταση και η διεύρυνση του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας 
σε περίπτωση απουσίας του νοσήσαντος αυτοαπασχολουμένου 
περισσότερων των 5 ημερών, ή/και σε περίπτωση επιδείνωσης της 
υγείας του η οποία θα απαιτήσει την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, 
πάντα κατ΄ αναλογία με τα προβλεπόμενα για όλους τους εργαζόμε-
νους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος που θα επιφέρει η προ-
τεινόμενη χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας εκτιμούμε 
ότι θα μπορούσε να είναι μηδαμινό, εφόσον τα απαραίτητα ποσά 
εκταμιεύονταν για τη χρήση αυτή από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας 
του ΟΑΕΔ όλοι οι έμποροι καταβάλλουν από το 2011 κάθε μήνα 10 
ευρώ, πέραν των ασφαλιστικών τους εισφορών, χωρίς όμως ποτέ το 
κεφάλαιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχει συγκεντρωθεί να έχει 
χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των ανέργων εμπόρων ή για οποιο-
δήποτε άλλο σκοπό υπέρ του κλάδου.

Στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της δεν 
μπορεί να υπάρχουν πολίτες και εργαζόμενοι διαφορετικών «ταχυ-
τήτων». Επιπρόσθετα, δεν είναι αποδεκτό, λογικό και δίκαιο, ενώ 
αποδίδονται σε ολόκληρο τον κλάδο του εμπορίου τα εύσημα για 
την υπεύθυνη στάση του και πιστή τήρηση των μέτρων υγειονομικής 
προστασίας από την αρχή της πανδημίας, ταυτόχρονα να παραγνω-
ρίζεται η ανάγκη των εμπόρων να τύχουν αναλογικής προστασίας 
από τις οικονομικές επιπτώσεις που υφίστανται εξαιτίας της πανδη-
μίας. 

Ευελπιστούμε ότι το δίκαιο αίτημά μας θα τύχει της ανάλογης 
προσοχής από μέρους σας».
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Βαριά η είδηση 
του θανάτου 

του 67χρονου Τέλη 
Σιδηρόπουλου

για την κοινωνία 
της Βέροιας

-Σήμερα η κηδεία του από τον 
Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου

 
Βαριά έπεσε η 

είδηση του θανάτου 
του αρχιτέκτονα μη-
χανικού Αριστοτέλη 
(Τέλη) Σιδηρόπουλου 
στην τοπική κοινωνία 
της Βέροιας, που έ-
φυγε από τη ζωή τα 
ξημερώματα  της Τε-
τάρτης 4 Ιανουαρίου, 
σε ηλικία 67 ετών.

Για πολλά χρόνια 
πρόσφερε ως ιδρυ-
τής και πρόεδρος 
αλλά κυρίως ως άν-
θρωπος, πολύτιμο 
έργο στον Σύλλογο 
«Πρωτοβουλία για το 
Παιδί» η δράση του 
οποίου, από το 2008, 
έγ ινε  πανελλήν ια 
γνωστή και στηρίχθηκε από πολίτες και φορείς. Με την σοβαρότητα 
και εγκυρότητα που τον χαρακτήριζε, έγραψε την προσωπική του ιστο-
ρία στην κοινωνική αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό, από τους ανθρώ-
πους που τους πρέπει η ζωή και όχι ο πρόωρος θάνατος. Το κενό που 
αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 6 Ιανουαρίου, γιορτή των 
Θεοφανίων, στις 12.00 το μεσημέρι από τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στο Ναό από τις 11.30 και αντί 
στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί».

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί με μεγάλη 

θλίψη ενημερώνει τους φίλους της για την αναπάντεχη και οδυνηρή 
απώλεια του Προέδρου της Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου σε ηλικία 67 
ετών.

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 στις 12μ, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητήρια) στην Βέροια σε αυστηρό οικο-
γενειακό κύκλο κατ’ επιθυμίας της οικογένειας.

Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν 
χρήματα στην Πρωτοβουλία για το Παιδί στους λογαριασμούς:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
   ΙΒΑΝ  GR32 0171 2100 0062 1004 0035 547
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
   IBAN GR40 0110 3250 0000 3254 8060 261
- ALPHA BANK:
   IBAN GR34 0140 5370 5370 0200 2000 804
- EUROBANK:
   IBAN GR47 0260 6830 0000 8020 0693 926

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

 Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό συμβούλιο της  Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας  εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια 
του Αριστοτέλη (Τέλη) Σιδηρόπουλου, ο οποίος  ταξίδεψε πρόωρα στη 
γειτονιά των Αγγέλων σήμερα, σε ηλικία μόλις 67 ετών. 

Ένας εξαίρετος και δραστήριος συμπατριώτης μας, μέλος της 
λέσχης   μας με ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά στο σύλλογο μας, στα 
κοινωνικά  και στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.

Αγαπημένε φίλε Τέλη θα σε θυμόμαστε για την καλοσύνη  και την 
αισιοδοξία σου, για το χιούμορ και την δημιουργικότητα σου, μα πάνω 
από όλα για την ανεπανάληπτη ανθρωπιά σου. 

Ο  Θεός  ας  αναπαύσει  την  ψυχή  του  και  ας  δίνει  κουράγιο  
στην οικογένεια  του.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
 Ο  Πρόεδρος    Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου  Ευαγγελία

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας: 
Συλλυπητήριο για τον θάνατο 

του Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου
Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, ο φορέας 

Πολιτισμού της πόλης εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
σε έναν ακόμη Άνθρωπο που με το έργο του ανέβασε το επίπεδο 
πολιτισμού της πόλης μας στα ύψη, σεμνά, με ανιδιοτέλεια και 
σκληρό αγώνα εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ήταν  ο οραματιστής, 
θεμελιωτή της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» αγκαλιάζοντας 
ως πατέρας ανυπεράσπιστα παιδιά, προσφέροντάς τα ακού-
ραστος, ασφάλεια, μόρφωση, υγεία, προοπτική ζωής! Ο Τέλης 
Σιδηρόπουλος μας έδειξε τον δρόμο! Μένει να ακολουθήσουμε 
το παράδειγμά του!

Κώστας Ρίζος
Πρόεδρος ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Γεωργίου και της Μαρίνας, το γένος 
Γιάτση, που γεννήθηκε στη Νάου-
σα Ημαθίας και κατοικεί στο Λονδίνο 
και η JACQUIER DAIANA (Jacquier 
Daiana) του Hector και της Monica, το 
γένος Bertozzi, που γεννήθηκε στο Σά-
ντα Φε Αργεντινής και κατοικεί στο Λον-

δίνο, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στη Νάουσα Ημαθίας.

Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας 
σε αυτοαπασχολούμενος εμπόρους 

που νοσούν από COVID – 19 
ζητά η ΕΣΕΕ από τον Υπουργό Εργασίας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 5 Ια-

νουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
στον Τρίλοφο Ημαθίας η  Αικατε-
ρίνη Κορωνά σε ηλικία 62 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 5 Ια-

νουαρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Πα-
τρίδας ο  Χρήστος Σιδηρόπου-
λος σε ηλικία 66 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο  Λεωνίδας 
Ελευθ. Ορφανίδης σε ηλικία 64 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας,  Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ.  Παντελεή -
μων:

Την Πέμπτη 
6 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό 
Ναό του Οσίου 
Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας 
επί τη δεσποτική 
εορτή της Βαπτί-
σεως του Κυρίου 
και θα τελέσει 
τον Μέγα Αγια-
σμό.

Στη συνέχεια 
θα αγιάσει τα ύ-
δατα:

• στις 11:30 
π.μ. στη Βέροια,

• στις 12:30 μ.μ. στο άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα και 
• στις 3:00 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος.
Την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 

ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Σκέψεις 
για μία καρποφόρο χρονιά» στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανη-
γυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας επί τη εορτή 
της συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου.

Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως 
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου 
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό 
του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM».

Δημαιρεσίες του 
Δημοτικού 

Συμβουλίου Βέροιας, 
την Κυριακή 
9 Ιανουαρίου 

στο δημαρχείο

Στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί η  ειδική 
τακτική συνεδρίαση, διά ζώσης, την  Κυριακή 9-1-2022 στις  
11:00 π.μ., ώστε να εκλεγούν: 

-Τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής.
-Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή των ανωτέρω 

οργάνων ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματί-
στηκε απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη 
Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022, την ίδια ώρα, χωρίς άλλη 
πρόσκληση.   

Η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. γίνεται με την επίδειξη στον πλειοψηφήσαντα δημο-
τικό σύμβουλο, υπό την προεδρία του οποίου διεξάγεται η 
συνεδρίαση: α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (κα-
τά το τελευταίο τρίμηνο) ή β) αρνητικού διαγνωστικού ελέγ-
χου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test), τηρουμένων 
των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ 
των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., 
χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Δημαιρεσίες 
στο Δημοτικό 

Συμβούλιο 
Αλεξάνδρειας

 Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προ-
εδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικο-
νομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, θα 
γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξάνδρειας στο Δημαρχείο. Η συνεδρίαση θα γίνει  δια ζώ-
σης την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί.

Απολογισμός ποιμαντικού 
και φιλανθρωπικού 

έργου Ιεράς Μητροπόλεως 
Βεροίας κατά

 το παρελθόν έτος 2021
 
 Τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακά τον απολογι-
σμό του ποιμαντικού και φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κατά το 
παρελθόν έτος 2021. 

 Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα γεγο-
νότα και παρουσίασε τις λατρευτικές, ποιμαντικές, κατηχη-
τικές, κηρυκτικές, εκδοτικές και φιλανθρωπικές δράσεις του 
παρελθόντος έτους 2021, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στους εορτασμούς που προγραμματίζονται ήδη για το 
2022 για τις επετείους των 200 ετών από το ολοκαύτωμα 
της Ναούσης, των 200 ετών από τη μάχη της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά και των 100 ετών από τη Μικρασιαστική 
Καταστροφή. 

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους 
κληρικούς και τους λαϊκούς που διακονούν στην τοπική Εκ-
κλησία και ευχήθηκε τη νέα χρονιά με τη βοήθεια του Θεού 
να ξεπεραστεί ο μεγάλος πειρασμός της πανδημίας. 

Ο απολογισμός μεταδόθηκε στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο 
αντίστοιχο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνι-
κό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 
90.2 FM».

Δήμος Νάουσας: 
Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή 

προεδρείου του, 
και μελών οικονομικής 

επιτροπής και ποιότητας ζωής
Την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα, 11:00 στην Αίθουσα Συνεδρι-

άσεων του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ θα πραγματοποιηθεί 
ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με θέμα 
ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής 
και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 
67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων 
γίνεται με την επίδειξη: • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid 
test)



Δήμος Αλεξάνδρειας:
Ευχαριστήριο προς τους Χορηγούς 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος κος 
Δριστάς Στέφανος και το Προσωπικό, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αυτο-
τελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά τις εταιρείες – χορηγούς και τους φορείς της 
πόλης μας που στήριξαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου εν όψει των 
εορτών των Χριστουγέννων.

Στους δύσκολους καιρούς, όπου οι οικονομικές αντιξοότητες για όλους είναι 
πολλές, έδειξαν με την κίνησή τους το κοινωνικό τους πρόσωπο, προάγοντας 
την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, που τόσο έχουμε ανάγκη στις 
μέρες μας.

Η άμεση ανταπόκρισή τους, η στήριξη και η ευγενική τους χορηγία συνέβα-
λαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της δομής, δηλαδή την έμπρακτη 
στήριξη των εγγεγραμμένων ωφελούμενων οικογενειών του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου με βασικά αγαθά τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. Εκφράζουμε 
τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στους παρακάτω χορηγούς:

• COCA COLA – 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
• FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
• TOTTIS – BINGO A.E.B.E
• VENUS GROWERS
• ΑΓΡΟΤΥΠ Ε.Π.Ε.  • ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΑΤΕΟΣ
• ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
• ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ- ΠΛΑΤΕΟΣ
• ΔΗΑΝΑ – ΕΥ ΖΗΝ
• Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
• ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
• ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”
• ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. – “ΤΡΥΦΩΝ”
• ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
• ΜΥΛΟΙ Α.Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α.Ε.
• ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
• ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τέλος, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες, που 

προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια) και θέλησαν 
να κρατήσουν 
την ανωνυμία 
τους.

Τις 17.062 έφτασαν το 2021 οι «ψηφι-
ακές συναλλαγές» του Δήμου Βέροιας με 
τους δημότες, στο πλαίσιο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των πολιτών και για 
την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρε-
σιών. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή 
επιχειρείται με επιτυχία τους τελευταίους 
δώδεκα μήνες στον Δήμο Βέροιας, αφού 
δίνεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης μιας 
σειράς υπηρεσιών με στόχο τη μείωση 
του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών 
και την υποστήριξη της πράσινης οικο-
νομίας.

Βάσει των στοιχείων που συνέλλεξε ο 
Δήμος Βέροιας για το τελευταίο 12μηνο:

-Κλείστηκαν 10.033 Ηλεκτρονικά Ρα-
ντεβού μέσω της εφαρμογής https://veria.
irantevou.gr/ για δεκαεπτά (17) υπηρε-
σίες, επτά (7) Διευθύνσεων του Δήμου 
Βέροιας, τα περισσότερα από τα οποία 
αφορούν στο Κέντρο Κοινότητας και το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγ-
γύης (πρώην ΚΕΑ, προνοιακά επιδόμα-
τα, επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης 
κ.ά.) και στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστα-
σης (Δημοτολόγιο).

-Εκδόθηκαν ηλεκτρονικά 1.304 ψηφι-
ακά πιστοποιητικά μέσω της πλατφόρμας 
https://veria.digitalcert.gr/ για τριαντατέσ-
σερις (34) υπηρεσίες.

-Κατατέθηκαν 3.617 ψηφιακά Αιτήματα Σχολείων προς τις 
δημοτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των Σχο-
λικών Επιτροπών μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου 
Βέροιας.

-Έγιναν 1.805 λήψεις της εφαρμογής «Ο Δήμος Βέροιας 
στο κινητό σου» με τους χρήστες να μπορούν να «κατεβά-
σουν» την εφαρμογή στις εξής διευθύνσεις:

iOS
https://apple.co/3oGKNTP
android
http://bit.ly/2Le0dkL
Εξάλλου το τελευταίο τρίμηνο του 2021 κατατέθηκαν 303 

Αιτήματα Δημοτών μέσω της εφαρμογής ο «Δήμος Βέροιας 
στο κινητό σου» με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότη-
τας που ξεκινά από την ηλεκτρονική αναφορά προβλήματος 
από τον ίδιο τον πολίτη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Βαδίζοντας σταθερά στην ψηφιακή εποχή το κόστος 
μετακίνησης για τους δημότες προς την υπηρεσία εξαλεί-
φεται καθώς δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία και 
κατ΄ επέκταση δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον, μειώνεται 

η κατανάλωση χαρτιού όπως και ο προσωπικός χρόνος του 
πολίτη που δεν χρειάζεται να πάρει άδεια από την εργασία 
του για την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης» σημειώνει ο 
Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

«Γλιτώνουμε και εξοικονομούμε ανθρωπομήνες εργασίας 
για τους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι αξιοποιούνται 
παράλληλα και σε άλλους τομείς του δήμου. Παρατηρούμε 
πως έχουν μειωθεί οι ουρές και ο χρόνος αναμονής για τους 
δημότες, ενώ υπάρχει προγραμματισμός για την εργασία των 
υπαλλήλων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» το-
νίζει ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής 
Πολιτικής & Καινοτομίας, κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθεί η δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής διακίνησης και νέων πιστοποιητικών και 
βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας.

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση 
supermarket «Smart Price» για την πρσφορά διατρο-
φικών ειδών Α’ Ανάγκης, προς κάλυψη των καθημερι-
νών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της 
δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον 
«Έρασμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευά-

λωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρ-
πούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους 
δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Στις 17.062 ανήλθαν 
οι «ψηφιακές συναλλαγές» 

του Δήμου Βέροιας 
τον τελευταίο χρόνο



Σε δύο δόσεις, την Τετάρτη 19/1 
και την Πέμπτη 20/1, θα διεξα-
χθεί η πρώτη αγωνιστική της 

προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου 
Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια θα διεξα-
χθούντηνίδιαμέρα,τηνΤετάρτη19/1,μετηνανα-
μέτρηση τουΠαναιτωλικού με τονΟλυμπιακό να
ανοίγει την αυλαία τουπρογράμματοςστις 15.00
καιτουΠΑΟΚμετηνΑΕΚστις19.00νατηνκλείνει.

ΤηνΠέμπτη20/1θαγίνειοαγώναςτουΆρημε
τηΛαμία.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Τετάρτη19/1
15.00:Παναιτωλικός-Ολυμπιακός
17.00:Παναθηναϊκός-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
19.00:ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Πέμπτη20/1
21.30:Άρης-Λαμία

Έντονο είναι το πρόβλημα με 
τον κορονοϊό που αντιμετω-
πίζουν ομάδες της Γ’ Εθνικής 

σε όλη τη χώρα. Τα σωματεία έχουν 
ενημερώσει την ΕΠΟ για τα πολλά 
κρούσματα. Γι’ αυτό η Επιτροπή Διορ-
γανώσεων έχει εισηγηθεί στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή την αναβολή της 
αγωνιστικής δράσης στη Γ’ Εθνική 
αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΗαπόφασηελήφθηκαιπλέοναπότηΔευτέρα
θαυπάρχειεπαναξέτασητηςκατάστασης.

Εξάλλου, τοπρωτάθλημα της Γ’Εθνικής έχει
τηνάνεσηγιατηναναβολήμιαςαγωνιστικής,ως
προςταχρονικάπεριθώρια.

Αναλυτικάοιαποφάσεις τηςΕπιτροπήςΕκτά-
κτωνΘεμάτων:

ΗΕπιτροπήΕκτάκτωνΘεμάτωντηςΕλληνικής
ΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδίας κατά τη σημερινή
τηςσυνεδρίαση5/1/22,έλαβετιςακόλουθεςαπο-
φάσεις.

•ΑναβλήθηκανοιαγώνεςτουΠρωταθλήματος
τηςΓ΄ΕθνικήςΚατηγορίαςτης9/1/22.

•Αναβλήθηκανοιαγώνεςόλωντωνκατηγορι-
ών (Α΄,Β΄, Γ΄) των ΓυναικείωνΠρωταθλημάτων
της8και9/1/22.

•Αναβλήθηκαν οι αγώνες τωνΠρωταθλημά-
τωνΠροεπιλογήςΕθνικώνΟμάδωνΚ-17&Κ-15
της12και19/1/22.

Οιαποφάσειςγιααναβολέςελήφθησανγιατην
προστασία των αθλητριών και αθλητών, καθώς
και τωναξιωματούχωνκαιόλωντωνεμπλεκομέ-
νωναπότονCOVID-19.
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Αναβολήτηςαγωνιστικής
στηΓ’ΕθνικήτοΣαββατοκύριακο

8/9Ιανουαρίου2022

ΚύπελλοΕλλάδας
Το πρόγραμμα των προημιτελικών

στις 19/1 και 20/1 του 2022

Μεπλήρησυναίσθηση της υγειονομι-
κής κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώ-
νεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και
απολύτως σεβόμενη τις αποφάσεις της
Ε.ΟΚ περί προσωρινής διακοπής των
ΕθνικώνΠρωταθλημάτων,αποφασίζουμε
την αναστολή της αγωνιστικής δραστη-
ριότητας για όλα ταΠρωταθλήματα και
Τουρνουά τηςΈνωσηςαπό08/1/22 έως
καιτις16/1/22.Μεβάσητιςμέχριτότεε-
ξελίξειςθαεπανεκτιμηθείηκατάστασηκαι
θαδοθούνπεραιτέρωοδηγίες.

Στις αγωνιστικές δραστηριότητες συ-
μπεριλαμβάνονται και όλα τα ηλικιακά
ΠρωταθλήματαΑγοριών και Κοριτσιών,
οιφιλικέςαναμετρήσειςκαιταανεξάρτητα
Τουρνουά

ΑνακοίνωσηΕ.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.γιαδιακοπή
τωνπρωταθλημάτων
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ΜπάσκετΦίλιπποςΒέροιας
Συλλυπητήριο

για Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο

«ΗΔΕ και σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας καλαθο-
σφαίρισηςτουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣεκφράζουντηνοδύνητους
γιατονχαμότουΑριστοτέληΣιδηρόπουλου.Οπρόεδροςτης«Πρω-
τοβουλίας για τοΠαιδί» αποτέλεσε διαχρονικά έναν από τουςπιο
πιστούςφίλουςκαισυνεργάτεςτουτμήματόςμας.

Ηαπουσίατουαφήνειένατεράστιοκενόστηνκοινωνίατηςπόλης
μας και όχι μόνο.Ας είναι ελαφρύ το χώμαπου θα τονσκεπάσει.
Θερμάσυλλυπητήριαστουςοικείουςτου.»

Τη σχολαστική 
τήρηση των υγει-
ονομικών πρω-

τοκόλλων ζητά η Υγει-
ονομική Επιστημονική 
Επιτροπή της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητι-
σμού από την αθλητική 
κοινότητα.

Η ανακοίνωση της Γενικής
ΓραμματείαςΑθλητισμού:

«Καθώς το τελευταίο διάστη-
μα παρουσιάζεται έξαρση των
κρουσμάτων εξαιτίας κυρίως
τηςπαραλλαγής «Omicron» του
κορονοϊού, η Υγειονομική Επι-
στημονικήΕπιτροπή της Γενικής
ΓραμματείαςΑθλητισμού (ΥΕΕ/
ΓΓΑ)θαήθελεναυπενθυμίσειτη
σημασίαπιστής εφαρμογής των
οδηγιώνκαιπρωτοκόλλωνκαινα
εστιάσειτηνπροσοχήτηςαθλητι-
κήςκοινότηταςσταεξής:

*Κατάτιςπροπονήσειςπρέπει
να τηρούνται με σχολαστικότητα
οι οδηγίες που αφορούν στους
ελέγχουςCOVID-19 και τουςπε-
ριορισμούςχωρητικότητας τωνα-
θλητικώνεγκαταστάσεων.

*Θαπρέπει να τηρούνται με
ιδιαίτερηπροσοχήοιοδηγίεςδια-
χείρισης κρούσματοςστοναθλη-
τισμό οι οποίες έχουν επικαιρο-
ποιηθείπρόσφατα.

* Η χρήση της μάσκας θα
πρέπει να είναι συνεχής από ό-
λους, εκτός από τους αθλητές
κατά τη διάρκεια της άθλησης.
Γιατοεπόμενοχρονικόδιάστημα
συστήνεταιπρος όλους η χρήση
μάσκας αυξημένης προστασίας
(FFP2,KN95,N95)ήδιπλήςμά-
σκας.

*Ητρίτη,ενισχυτικήδόσητου

εμβολίουαποδεικνύεται ότιπρο-
στατεύειδραστικάαπότηνεμφά-
νισησοβαρώνσυμπτωμάτωντης
COVID-19και εκφράζεται ισχυρή
σύστασηπρος τους αθλητές και
προπονητές που δεν έχουν κά-
νει ενισχυτικήδόση,να τηνπρο-
γραμματίσουν.

* Συστήνεται στον αθλητικό
κόσμο ναπεριορίσει τις εκτετα-
μένεςκοινωνικέςσυναναστροφές
και να γίνονται τηρώντας τα μέ-
τρα, καθώς και νααποφεύγονται
οι εποχιακές κοινωνικές εκδηλώ-
σεις (βραβεύσειςκλπ) τωναθλη-
τικώνσωματείων και γενικά των
αθλητικώνφορέων, τουλάχιστον

για το τρέχον διάστημα που υ-
πάρχειεπιδημιολογικήέξαρση.

Ο γγΑ και συντονιστής της
ΥΕΕ/ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς
δήλωσε: «Η αθλητική κοινότητα
έχει δείξει από την αρχή συνέ-
πεια και πειθαρχία στις οδηγίες
και τα υγειονομικά πρωτόκολλα
που έχουν τεθεί για την αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού.Έχουμε
μπειόμωςσεμιαδύσκοληφάση
τηςπανδημίαςπουελπίζωναεί-
ναικαιητελευταίαπερίοδοςστον
αγώνα ενάντια στον κορονοϊό.
Γιατονλόγοαυτό,εφιστούμετην
προσοχήστησχολαστικήτήρηση
των μέτρων και τωνπρωτοκόλ-

λων τα οποία επικαιροποιούνται
όταν κρίνεται απαραίτητο, επιδι-
ώκουμε την προώθηση του εμ-
βολιασμού γενικά, αλλά και του
εμβολιασμού με την ενισχυτική
δόσηειδικότεραγιαόσουςαθλη-
τέςέχειπαρέλθειτοαπαιτούμενο
διάστημα, και τέλοςσυστήνουμε
στην αθλητική κοινότητα περι-
ορισμό και τήρηση των μέτρων
στις κοινωνικές συναναστροφές
και τηναποφυγή των εποχιακών
κοινωνικών εκδηλώσεωναπόα-
θλητικούς συλλόγους και φορείς
πουθαπρέπειναμετατεθούνγια
αργότερα,ότανθαέχειβελτιωθεί
ηεπιδημιολογική

Γ.Γ.Α«Σχολαστικήτήρηση
τωνυγειονομικώνπρωτοκόλλων»

Τμήμα μπάσκετ
Βασιλόπιταγιατο2022έκοψε

οΦίλιπποςΒέροιας
Την κοπή τηςΒασιλό-

πιτας πραγματοποίησε
χθες το μεσημέρι (4/1) η
ανδρική ομάδα μπάσκετ
του Φιλίππου Βέροιας.
Δυστυχώς, χωρίς επιση-
μότητες και υπό τουςπε-
ριορισμούςπου επιβάλλει
το πρωτόκολλο προστα-
σίας από τον covid19 σε
μιαμίνι,σεμνήεκδήλωση,
τηρήθηκε το έθιμο χωρίς
να λείπουν τα χαμόγελα
καιηθετικήδιάθεση.

Τυχερός ο Θανάσης
Νικάι. Ευχόμαστε καλή
χρονιάσεόλουςτουςαθλητέςκαιαθλήτριες,όλωντωνομάδων,μεεπι-
τυχίεςκαιχωρίςτραυματισμούς.

ΕυχαριστούμετονχορηγότηςομάδαςLIDOγιατηνευγενικήπροσφο-
ράτηςβασιλόπιταςκαιτηνδωροθεσία.

Ο κυβερνητικός ρεπόρτερ, 
Παντελής Περιβολάρης, 
μίλησε στον OverFM και 

στον Γιώργο Χελάκη, για την 
κατάσταση που επικρατή στην 
Super League 2, αλλά και για 
την επιστροφή του κόσμου στα 
γήπεδα. Η δεύτερη κατηγορία 
του ελληνικού πρωταθλήμα-
τος, είναι αυτοί που έχει πληγεί 
περισσότερο από κάθε άλλη.

Σύμφωνα με τον ΠαντελήΠεριβολάρη,
υπάρχουνπάνωαπό200κρούσματασεόλη
τηνSuperLeague2.Μετητύχηκαιτηςεπό-
μενης αγωνιστικής να είναι αβέβαιη.Αφού
την Παρασκευή θα αποφασιστεί με βάση
πρωτοκόλλου, αν θα διεξαχθούν οι αγώνες
τουΣαββατοκύριακου.

Τέλος,οκυβερνητικόςρεπόρτεραναφέρ-
θηκεκαιγια τηνεπιστροφήτουκόσμουστα
γήπεδα.Αυτή η απόφαση θαπαρθεί, μετά
τις16-17 Ιανουαρίου.Μέχριτότεθαπεριμέ-
νουνναδουνπωςθακυλήσουνταπράγμα-
τα, μέχρι τότε.Ωστόσο, με τα τωρινάδεδο-
μένα,μοιάζειαρκετάδύσκολοναεπιστρέψει
ο κόσμοςστα γήπεδα και φαίνεταιπως θα
υπάρξειπαράταση.

«Πάνω από 200 κρούσματα
στην SL2»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από03-01-2022 

μέχρι 09-01-2022 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 06-01-2022

08:00-14:30 Α-
ΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙ-
ΩΝ5323310-26789

14:30-21:00ΒΕ-
ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ
19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ
(έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

19:00-21:00ΠΟ-
ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914

21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙ-
ΩΝ4423310-26914

Φαρμακεία

ΓράφειοΝίκοςΤσιαμούρας

Ορειβατούμετώρασελευκότοπίο,παντού
τολευκόπουξεχωρίζει…..

Τομόνοπουσκέφτομαι,είναιοάνεμοςπου
μεφυσάει στοπρόσωπο,  η ορειβασία και η
πεζοπορία   στο βουνό είναι ένα ταξίδι που
ενθαρρύνειτομυαλόναπεριπλανηθεί,νασυλ-
λογιστεί,ναεπαναφορτιστεί.

Βρισκόμαστε στηνπαλιά εθνική οδό ανε-
βαίνουμε τις στροφές του δρόμου  διαδρομή
ονειρεμένη.

Βέροια-Γεωργιανοί–Καστανιά.
Τοπυκνό δάσος από οξιές και καστανιές

τυλίγουνπανέμορφα το χωριό Καστανιά και
τηνεκκλησίατηςΠαναγίαςΣουμελά.

Εδώστηνεκκλησίααναπαύεταιηιερήεικό-
να τηςΠαναγίαςΣουμελά  από το1951όταν
οΚρωμναίος οραματιστής και κτήτωρΦίλων
Κτενίδηςέκανεπράξητηνεπιθυμίαόλωντων
Ποντίων, με τη θεμελίωση της νέαςΠαναγίας
ΣουμελάστιςπλαγιέςτουΒερμίου.

Η ιερήεικόνατηςΠαναγίαςτηςΑθηνιώτισ-
σαςπουσύμφωναμετηνπαράδοσητηνεικο-
νογράφησεοευαγγελιστήςΛουκάςβρέθηκετο
386απότουςμοναχούςΒαρνάβακαιΣωφρό-
νιοσεένασπήλαιοσεμιααπόκρημνηπλευρά
σευψόμετρο1062μ.στηνΤραπεζούντα,την
εποχή τουΒυζαντίου.Πέρασανοι εποχές της
ακμής και της δόξας και ήρθε η άλωση της
πόληςτο1453.

Τομοναστήρι έγινεπασίγνωστο για τις θε-
ραπευτικές του ιδιότητες όχι μόνο από τους
χριστιανούς αλλά και τους μουσουλμάνους
πουακόμησυνεχίζουννατοεπισκέπτονταικαι
να ζητούν  τη χάρη τηςΠαναγίας.Το1922οι
Τούρκοικατέστρεψανολοσχερώςτομοναστήρι
αφούπρώτα λήστεψανόλα ταπολύτιμααντι-
κείμεναπουυπήρχανστημονή και μετά έβα-
λανφωτιά.Το1930ομοναχόςΑμβρόσιοςτην
έφερεστηνΑθήνα,φιλοξενήθηκεγα20χρόνια
στοΒυζαντινόΜουσείοτηςΑθήναςκαισήμερα
φιλοξενείται εδώστιςπλαγιές τουΒερμίουδί-
πλαστοχωριόΚαστανιά.

Φθάσαμεστονπροορισμόμας,προετοιμα-
σίαγιαανάβαση.

Το βουνό είναι εδώ και μας καλεί να το
διαβούμε και να το εξερευνήσουμε. Το κρύο
έντονο,φοράμεγάντιακαισκούφουςηπορεία
μέσαστοδάσοςαρχίζει.Τριγύρωηφύσηπα-
γωμένη τα τρομαγμέναπουλιά η μελαγχολία
τωνδένδρων,οβουβόςαέραςκαιησυννεφιά

πουμαςσυντροφεύει.
Το κάλεσμα της φύσης είναι εδώ και μας

περιμένει μακριά από την τσιμεντένια πόλη.
Όσοπιοσυχνάαφήνεις τον εαυτόσου να το
ακούσειτόσοευκολότεραθατοπροσέχειςμε
τονκαιρό.

Κλείσε το κομπιούτερ και το κινητό σου
βγάλε τα ακουστικάσου καιπήγαινε στο δά-
σος,ανέβαστοβουνό.

Άφησαπίσωμου την τηλεόραση, τα τηλέ-
φωνα και έχωκλείσει τηνσύνδεσημουμε το
ιντερνέτ.Ταπαράθυραστηνοθόνησουζητούν
συνεχώς τηνπροσοχήσου, ασταμάτητα.Ένα
μυαλόπουπιέζεταιγιαμεγάλοχρονικόδιάστη-
μα και μεμεγάληπίεση είναι μιαμηχανήπου
θασπάσει.

Άφησε το μυαλόσου να λειτουργήσει  να
ταξιδέψειμακριά,μιαδιαδρομήμέσαστηφύση
σου δίνουν ξεκούραση και νέα ενέργεια για
παραπέρα.

Να ΄μαστε τώραστηνησυχία τουπρωινού
εμείς5ορειβάτεςνααναπνέουμεκαθαρόαέρα
μεμυρωδιέςπρωτόγνωρες.

Αφήσαμεπίσωμαςτοδάσος,μετάαπόμια
πορεία 30 λεπτών συνεχίζουμε, τώρα τοπίο
γυμνόαπόδένδρα,βράχιακαιχλόηπαγωμένη
απότηνδροσιάτουπρωινού.

Τώραανάβαση, συναντάμεταπρώταχιό-

νια,μπροστάμαςκαιανατολικάόπωςορειβα-
τούμε , ξεπροβάλλουν  τεράστιεςανεμογεννή-
τριες,σεένααιολικόπάρκο,πουίσωςδώσουν
φθηνότερη και πιο οικολογική ενέργεια στις
επιχειρήσειςκαιτανοικοκυριάμας.

Νυχτοπερπατήματα άγριας ζωής,πατημα-
σιέςπάνωστο χιόνι, της μεγάλης κυρίας του
δάσους.

Στην ομάδα επικρατεί μια ανησυχία, αλλά
συνεχίζουμε…..

Ανεβαίνουμε  και κατεβαίνουμεβουνοπλα-
γιές ηώραπερνά όμορφα και ήσυχα , φθά-
σαμε στην τελευταία ανεμογεννήτρια, κάτω
χαμηλά ο οικισμόςΑγία Παρασκευή που τα
καλοκαίριασφύζειαπόζωή,τώραερημιά.

Τριγύρω οι άλλες κορυφές της περιοχής,
Ξηροβούνι,Μαγούλα,Στουρνάρι,Αγκάθι,Τσε-
κούρια,Φούρκα. Πήραμε το δρόμο της επι-
στροφήςμετάαπόμια4ωρηπορεία,επιστρέ-
ψαμεστααυτοκίνητα

Σήμεραθαυμάσαμε και ζήσαμεαπό κοντά
γιαμιαάλληφορά τη γοητεία τηςφύσης.Χα-
ρήκαμετολευκότουχιονιούκαιεξερευνήσαμε
τιςομορφιές τηςπεριοχήςαυτής τηςπλευράς
τουΒερμίου.

Αποχαιρετάμε το βουνό που μας χάρισε
και σήμεραπανέμορφες  στιγμές και εικόνες
Χειμωνιάτικες.!

Με τους Ορειβάτες Βέροιας, στο 
Βέρμιο, στην κορυφή του Ιμπιλί

ΟΧΕ
Αθλητικός δικαστής: Αναβολή 

της συνεδρίασης στις 7/1
ΣεαπολογίαΤούτσηςκαιΚωστακίδης

ΜετάαπόενημέρωσηαπότογραφείοτουΑθλητικούΔικαστή,
αναβάλλεταιησυνεδρίασητης7ηςΙανουαρίου2022.

Οιπρογραμματισμένεςκλήσειςσεαπολογίαθαπραγματοποι-
ηθούνσε νέα ημερομηνία διεξαγωγής τηςσυνεδρίασης, για την
οποίαθαυπάρξεισύντομανέαενημέρωση.

ΑπότονΑθλητικόΔικαστήείχανκληθείοιεξής:
1) Γεώργιος Σεϊντης, συνοδός του σωματείου «ΕΣΠΕΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
2) ΚωνσταντίνοςΤούτσης, προπονητής του σωματείου «ΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ2017»
3) SaskaDavidovic, αθλήτρια του σωματείου «ΑΣΒΕΡΟΙΑ

2017»
4)ΠαντελεήμωνΚωστακίδης, αθλητής τουσωματείου «ΑΠΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ»
5) ΓεώργιοςΓεωργίου, αθλητής τουσωματείου«ΑΟ ΙΩΑΝΝΙ-

ΝΩΝ»
6)OlexandrShevelev, αθλητής τουσωματείου «ΑΟΔΙΟΜΗ-

ΔΗΣΑΡΓΟΥΣ»
7)Δημήτριος Κουτρουμπής, αθλητής του σωματείου «ΓΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΟΛΥΝΙΚΗΣ»
8)ΚανέλλοςΓεωργίου,αθλητήςτουσωματείου«ΑΕΠΑΚΑΔΗ-

ΜΙΑΤΩΝΣΠΟΡ»»
9)ΑθλητικήΈνωσηΚωνσταντινουπόλεως

Στη Σύρο βρίσκεται από την
Κυριακή2 ΙανουαρίουοΓιώργος
Τζιουμάκας, καθώςο νεαρός δι-
αγώνιοςήρθεσεσυμφωνίαμετο
ΤΑΑτουΦοίνικαΣύρουONEX.

Τον Γιώργο Τζιουμάκα, που
έφτασεστο λιμάνι τηςΕρμούπο-
λης με το Blue Star Naxos, υ-
ποδέχτηκε ο teammanager της
ομάδας,ΜανώληςΒαμβακούσης.

Πρόκειται για ένανπαίκτη με
μεγάλη εμπειρία από κορυφαία
πρωταθλήματα,όπωςαυτότηςΙ-
ταλίας,όπουμάλισταείχεσυμπέ-
σει μία σεζόν με τονπασαδόρο
τουΦοίνικα,ΡάιντελΙερεζουέλο.

Το ξεκίνημα του ΓιώργουΤζι-
ουμάκαέγινεστονΗρακλή,όπου
αγωνίστηκεγιαδύοχρόνια(στην
ανδρική ομάδα), ενώστη συνέ-
χεια, τησεζόν 2013-14 έκανε το
“αλμα”στη γειτονική χώρα, απο-
τελώνταςπαίκτη τηςΚούνεο και
μετέπειτατωνSirSafetyPerugia,
LRPPiacenzaκαιBccCastellana
Grotte. Τη σεζόν 2018-19 επέ-

στρεψεΕλλάδα για νααγωνιστεί
στηνΑΕΚκαι κατόπιν ξανάστον
Ηρακλή,γιανασυνεχίσειτηνκα-
ριέρα του στο Ιράν, για τη Σα-
χντάμπΓιάζντ.

Τα τελευταία δύο χρόνια υ-
πήρξε ο βασικός διαγώνιος του
ΦίλιππουΒέροιας, ενώαποτελεί
και μέλος της ΕθνικήςΟμάδας
Πετοσφαίρισης.

Στιςπρώτεςτουδηλώσειςμε-
τάτηνάφιξηστονησί,οΓιώργος
Τζιουμάκας ανέφερε: Από την
πρώτηστιγμήπουμου χτύπησε
τηνπόρταοΦοίνικας,μίααπότις
πιοοργανωμένεςκαικαλοδουλε-
μένες ομάδες στηνΕλλάδα, δεν
δυσκολεύτηκα ναπω το “ναι”.Η
ομάδα έχειπλάνο, έχει οργάνω-
ση και σίγουρα στοχεύει ψηλά,
κάτι που έδρασε θετικά στην α-
πόφασήμου.Οστόχοςτηςκατά-
κτησηςτίτλωνείναικάτιπουμου
είχε λείψει και σίγουρα θέλω να
τοξαναζήσω.

Ο Γιώργος Τζουμάκας
στον Φοίνικα Σύρου
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αλεξάνδρεια,   05-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                             Αριθ. Πρωτ. 295
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                 Αριθ. Αποφ. 02/2022
--------------------------------------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
-------------------------------------
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Ολυμπία Ζαρκάδα
Τηλέφωνο: 23333 50161 Fax: 23330 23625

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙ-
ΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
& ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1)Την υπ’ αριθμόν 23/ΕΠ/2019 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέ-
σματα των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών και Κοινοτικών 
Εκλογών της 26ης Μαίου 2019 και της 02ης Ιουνίου 2019 Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

2)Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρω-
σης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με 
τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις 
των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια 
κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν

3)Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 
τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής

4)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 932/96599/29.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΣΙ-
46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) : Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ): Ορισμός Αντιδημάρχων

6)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξάνδρειας 
7)Την υπ’ αριθ. 227/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

των:
α. Δελιόπουλου Στέφανου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών.
β. Δριστά Στέφανου, ως Αντιδημάρχου των Διευθύνσεων Διοι-

κητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και  του Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνι-
κής Προστασίας και Πολιτισμού.

γ. Σαρακατσιάνου Νικόλαου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυν-
σης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

δ. Αθανάσιου Παντόπουλου, ως Αντιδημάρχου του Αυτοτε-
λούς Τμήματος σε θέματα Παιδείας.

ε. Κούγκα Αθανάσιου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Πε-
ριβάλλοντος, Πολεοδομίας και Καθαριότητας στα θέματα Πολιτικής 
Προστασίας, Κτηματολογίου και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου.

στ.Ιερεμία Κιοσέογλου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Τε-
χνικών  Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης.

8)Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της οικονο-
μικής επιτροπής. Τα καθήκοντα Προέδρου της Οικονομικής Επιτρο-
πής θα ασκεί ο Δήμαρχος.

9)Την ανάγκη ορισμού ενός Αντιδημάρχου ως προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και  δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομι-

κής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας:
α. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
β. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ως προέδρου  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάν-
δρειας.

3.Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
β. ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερί-

δα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της 
πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο 
του Προγράμματος Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Δια της υπ’ αριθμ. 5855/16-12-2021 έκθεσης επίδοσης 

του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Θεσσαλονίκης, Βλάσιου Κυ-
ριακίδη, Παπαγιώργη 5 – Νάουσα, επεδόθη κατόπιν εντο-
λής του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Πλιάτσικα, 
πληρεξουσίου της Κωνσταντίας Παντοπούλου (Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, Δραγούμη 2) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βέροιας, Άννα Κεβαπούλου, για τον Ιορδάνη Βογιατζόγλου 
του Φιλίππου και της Μαρίας, άγνωστης διαμονής, πιστό 
αντίγραφο της από 7-12-2021 αγωγής για διόρθωση ανα-
κριβούς κτηματολογικής εγγραφής ενώπιον του Μον. Πρω-
τοδικείου Βέροιας με αριθμό κατάθεσης 244/ΤΜ/2021 που 
κατετέθη στις 15-12-2021, στη δε πράξη της Γραμματέα 
υπενθυμίζεται ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης προτάσε-
ων  και αποδεικτικών μέσων είναι η 26-4-2022, για να λάβει 
γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες.

Ο Δικαστικός Επιμελητής
Βλάσιος Κυριακίδης 

Τηλ. 23320-26868 Νάουσα Ημαθίας

Από χθες Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική 
αίτηση για την επιδότηση της γονικής άδειας του νόμου 4808/2021 για την 
«Προστασία της Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με 
κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/epidoma-gonikes-adeias 

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Α-
ποζημιώσεις και παροχές  → Επίδομα γονικής άδειας

Μετά την υποβολή της αίτησης και την ανάρτηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του 
ειδικού εντύπου «Γονική Άδεια» από τον εργοδότη, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει 
το επίδομα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Από σήμε-
ρα, το ειδικό έντυπο «Γονική Άδεια» θα είναι διαθέσιμο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
για τη συμπλήρωσή του από τους εργοδότες.

Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων 
ημερών μετά την καταβολή τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης 
στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι όσες αιτήσεις είχαν ήδη υποβληθεί στα ΚΠΑ2, κατά 
την περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν 
χρειάζεται να υποβληθούν ξανά ηλεκτρονικά. Τα ΚΠΑ2 θα επεξεργαστούν 
τις αιτήσεις που περιλάμβαναν βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδό-
τη για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ενώ για τις αιτήσεις που δεν περι-
λάμβαναν αντίστοιχες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις, θα αναζητηθούν 
αυτεπάγγελτα τα ειδικά έντυπα «Γονικής Άδειας» από τα ΚΠΑ2 μέσω του 

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εφόσον έχουν αναρτηθεί από τον εργοδότη.
Υπενθυμίζεται ότι η γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνε-

χόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για 
τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση 
είναι η επί 1 έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη. Αν 
υπάρχουν περισσότερα παιδιά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια 
και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το  προηγού-
μενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο 
εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων 
πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί 
ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής 
τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού 
στην οικογένεια. 

Έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου η γονική άδεια μπορεί να χορηγεί-
ται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες 
άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα 
γονικής άδειας. Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει το 
επίδομα της γονικής άδειας και στους γονείς που έλαβαν την άδεια με βάση 
το προηγούμενο πλαίσιο (που δεν προέβλεπε επίδομα) εφόσον η άδεια 
αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο 
νέος νόμος.   

Ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμ-
βάνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλά-
δους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου φορέα ασφάλισης καθώς 
και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                       
Ποιοι είναι οι τυχεροί 

της καμπάνιας 
«Ψωνίζω και κερδίζω»

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 04/01/2022 η κλήρωση του Ε.Σ. Αλεξάν-
δρειας  για την ΚΑΜΠΑΝΙΑ με τίτλο ‘’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΨΩΝΙΖΩ ΚΑΙ 
ΚΕΡΔΙΖΩ’’.

Οι 10 (δέκα) τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τις δωροεπιταγές των 50ευρώ, οι 
οποίες θα εξαργυρωθούν στα καταστήματα που συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι οι 
εξής:

 1ος   9419 Δόθηκε από το κατάστημα ΄΄lipstick΄΄ (Τσιώτρης Δημήτριος).
2ος   3794 Δόθηκε από το κατάστημα ΄΄ΓΕΡΜΑΝΟΣ΄΄ (Διαμαντίδης Παναγιώτης).
3ος   1638 Δόθηκε από το κατάστημα ΄΄ΒΕΡΓΙΝΑ΄΄ (Παπανικολάου Θεόδωρος).
4ος   3501 Δόθηκε από το κατάστημα    ΄΄MOULIN ROUGE΄΄ (Τόκα Έφη).
5ος   7344 Δόθηκε από το κατάστημα   ΄΄ IRIS΄΄      (Κατσαβού Βασιλική).
6ος   522 Δόθηκε από το κατάστημα ΄΄ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ/home΄΄  (Δημητριάδης 

Γεώργιος).
7ος 2557 Δόθηκε από το κατάστημα ΄΄ welcome stores΄΄ (Τσιαπανίτης Λεωνίδας).
8ος 12279 Δόθηκε από το κατάστημα ΄΄ Μακριδάκης/κρεοπωλείο΄΄(Τσιρίδου Αγ-

γέλα).
9ος 14550 Δόθηκε από το κατάστημα  ΄΄ espresso home΄΄  (Βουλτσινός Αντώνι-

ος).
10ος 14308 Δόθηκε από το κατάστημα ΄΄ Black List΄΄   (Καμπάκη Σπυριδούλα).
Ο τυχερός αριθμός που κερδίζει το ταξίδι είναι ο 17752 και δόθηκε από το κατά-

στημα LENOS (Λένου Κατερίνα).
 Κλείνοντας ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, Καλή Χρονιά και ευχαριστούμε θερμά 

τους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ και τους καταναλωτές που 
στηρίζουν την αγορά.

ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό εκφράζει τις πιο θερμές ευχαρι-

στίες προς τον κύριο Στέφανο Αποστολίδη, Ιδιοκτήτης της Εταιρείας 
εξαγωγών φρούτων και λαχανικών, Tasty Fruits και Αντιπρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας, για την ευγενική του χειρονομία να προσφέρει 
χρηματικό ποσό 500 ευρώ προς το σύλλογό μας .Η δωρεά αυτή έρχε-
ται να ενισχύσει τις προσπάθειές μας, που στόχο έχουν την ποιότητα 
υπηρεσιών προς τα άτομα του φάσματος του αυτισμού και την στήριξή 
τους . Η προσφορά αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι οι επιχειρή-
σεις αναγνωρίζουν την κοινωνική τους ευθύνη και έμπρακτα στέκονται 
αρωγοί προς το συνάνθρωπό με όποιο τρόπο μπορούν και σε δύσκο-
λες περιόδους για όλους μας .

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και την ευαισθησία σας.
Το ποσό θα αποταμιευθεί στον κουμπάρα αγάπης για την αγορά 

μεταφορικού μέσου mini bus ,για τη μετακίνηση των ωφελούμενών μας.
Με εκτίμηση

Το ΔΣ του συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Ο σύλλογός μας ,η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό, 
• εκφράζει  τις πιο  θερμές ευχαριστίες προς την Εται-

ρεία ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ (ΜΠΟΥΝΤΖΟ-
ΛΑΣ. Δ & ΣΙΑ.Ο.Ε) όπου για ακόμη μια φορά στηρίζει το 
σύλλογό μας προσφέροντας το ποσό των 400 ευρώ απο-
δεικνύοντας την κοινωνική ευθύνη που διέπει την εταιρεία.

• Eυχαριστούμε από καρδιάς τη φίλη μας ,κυρία Οβεζίκ 
Χριστίνα, για τη δωρεά χρηματικού ποσού (50 ευρώ) προς 
το σύλλογό μας.

• Ευχαριστούμε τους μικρούς μας φίλους από το νηπια-
γωγείο Ν. Νικομήδειας Ημαθίας,    οι οποίοι κατασκεύασαν 
χριστουγεννιάτικες δημιουργίες τις οποίες και τις διέθεσαν 
στο χριστουγεννιάτικο παζάρι τους, όπου τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν(50 ευρω), τα προσέφεραν στο σύλλογό 
μας . Συγχαρητήρια τόσο στα ίδια τα παιδιά για την ευαι-
σθησία τους ,αλλά και τους γονείς και τις νηπιαγωγούς τους 
Αθηνά Κάμινα και Σιφνιού Δήμητρα .

• Ευχαριστούμε τα αρτοποιεία Κόγιας και τη Μαρία Κόγια 
, για την προσφορά γλυκισμάτων προς το σύλλογό μας ,άλ-
λα και για τη συνεχή στήριξή τους.

• Ευχαριστούμε το Ζαχαροπλαστείο ‘Ελίτ’ Παπαοικονό-
μου ,για την παρασκευή και προσφορά βασιλόπιτας προς 
το σύλλογό μας.

• Ευχαριστούμε  από καρδιάς την κυρία Λεμονιά Οικο-
νόμου ,για τη δωρεά 200 ευρώ, εις μνήμη του θανόντος 
συζύγου της, Γεωργίου Οικονόμου. Ευχαριστούμε θερμά 
όλες τις οικογένειες που τη δύσκολη ώρα της απώλειας 
των δικών τους ανθρώπων έχουν πάρει την πρωτοβουλία 
να συγκεντρώσουν δωρεές αντί στεφάνων στη μνήμη του 
θανόντος και να τις διαθέσουν στο σύλλογό μας.

Με εκτίμηση το ΔΣ
 του συλλόγου μας

Από χθες σε λειτουργία 
η ηλεκτρονική αίτηση 

για το νέο επίδομα γονικής άδειας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον

Προμηθέα, υπέρο-

χο λούξ διαμέρισμα

84τ.μ.,1οςόρ,2Δ-

ΣΚWC, καινούργιο,

ωρομέτρηση.Πληρ.

Τηλ.2331068080.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107114ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται

Γκαρσονιέρα60τ.μ.στον2οόροφο,αποτελείται
από1υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαιμπάνιο,βλέπει
σεανοιχτωσιά,αρκετάφωτεινόκαικαλοδιατη-
ρημένο,χωρίςθέρμανσηκαιχωρίςταέπιπλα,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/1/2022.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεται Δια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.στον1ο
όροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,ανεξάρ-
τητηκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995,οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ανελκυστήρα,μια
ντουλάπαεντοιχιζόμενη,αυτόνομηθέρμανση
πετρελαίουμεωρομετρητές,εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,χωρίςσκάλεςστηνείσοδο,μετέντες,
σεμοναδικήτοποθεσία,ζητούμενομηνιαίομί-
σθωμα330€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-

αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπότην
είσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο , τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη

κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώμα-
τακαιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό ,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο36.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1995,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:95.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116ΣΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείταιπολυτελέστατημονοκατοικίαηοποία
εκτείνεταισε4επίπεδα,συνολικά407τ.μ.στε-
γασμένοςχώροςσεοικόπεδο350τ.μ.μεέτος
κατασκευήςτο2000τ.μ., διαθέτειουσιαστικά
δύοδιαμερίσματα,σεειδυλλιακότοπίοκαιμε
θέαόλοντονκάμποκαιτηνπόλητηςΒέροιας,

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειοκαι15
τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρομε
WC,σεκαλήκατάσταση,προσόψεως,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμήπροσφοράς
47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιοπολύκαλόδίπλαστο
κανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.
στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη ,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέρος
τουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο1600
τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο2οαπό
τηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυτε-
λούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑποκα-
τάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνο
στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλα
πάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000τ.μ.αμ-
φιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίας
καιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγια
οικόπεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάπο-
ψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυ-
τή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

γιαμόνιμηαλλάκαιΕΠΟΧΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ(5μηνών).
Επιθυμητάπροσόντα: Εμπειρία σε ελέγχους (παραλαβή)

γεωργικώνπροϊόντων,γραμμώνδιαλογήςκαθώςκαισεπαρα-
γωγήβιομηχανίαςτροφίμων,

ικανότητεςδιοίκησηςεργατικούπροσωπικού,ηλικίαέως45ετών.
ΓνώσηΗ/Υ&γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςθαεκτιμηθούν.
Βιογραφικάμέχρι15.01.2022
Fax:2333027806
E-mail:info@almifoods.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπόκατάστημαΓεωργικών
Εφοδίων στη Βέροια γιαμόνιμη απασχόλη-
ση με άμεση πρόσληψη. Πληροφορίες: 6985
124505,6972893660.

Από την εται-
ρίαΑΛΜΗΑΒΕΕ
ζητούνται γιαμό-
νιμη εργασία, για
την κάλυψη των
αναγκών τηςμο-
νάδαςπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5ο χλμΑλεξάνδρεια
–ΚρύαςΒρύσης:

•Εργάτες(άνδρες)γιατοτμήμαπαραγωγής
Θασυνεκτιμηθεί εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων

παραγωγής–επεξεργασίαςτροφίμων.
*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις

στημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάν-
δρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτην31Ιανουαρίου2022.

*Η αίτηση θαπρέπει νασυνοδεύεται απόφωτοτυπία
ταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(μετηνάδειαεργασίας)

*Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο email
info@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο δι-

αμέρισμα κοντά στονΑγ.

Αντώνιο,μεθέσηπάρκιγκ,

77 τ.μ., διαμπερές, κεντρ,

θέρμανση,  22.000 ευ-

ρώ, ευκαιρία. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

110 τ.μ., Σταδίου, 2ος ό-

ροφος, ασανσέρ. Τηλ.:

6976535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιόροφοδια-

μέρισμα,1οςκαι2οςόρο-

φος με εσωτερικη σκάλα,

170τ.μ.,40τ.μ.βεράντες,

περιοχή παλαιού Νοσο-

κομείου, διαμπερές, θέα,

ντουλάπες εντοιχισμένες.

Τιμή διαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

2ου ορόφου, χωρίς ασα-

νέρ, 2ΔΣΚΑ.Θ. Κόπλαμ,

σε άριστη κατάσταση, πε-

ριοχήΚυριώτισσας38.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα

8 στρέμματα πάνω στην

άσφαλτο στοΔιαβατό με

ροδάκ ι να  παραγωγής

20.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κ εν τρ ι κό

Μεσιτικό γραφείο στη Βέ-

ροια. Πληρ. τηλ.: 23310

63283,  ώρες  08 .00  -

10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα 120 τ.μ., Βελισσα-

ρίου11,Βέροια,2οςόρο-

φος σε ιδιόκτητη οικοδο-

μή, 3ΔΤρΚΧWC, μεγάλα

μπαλκόνια, αιρ κοντίσιον,

ατομική θέρμανση καλο-

ριφέρ, ανακαινισμένο. Τι-

μή ενοικίου 360,00 ευρώ.

Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιο-

χήΠρομηθέα, διαμέρισμα

2ΔΣΚWC, επιπλωμένο,

λούξ, αίρ κοντίσιον. Τιμή

ενοικίου 320,00 ευρώ.

Πληρ.Τηλ.2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτιά-

δου 20,πόρταμε μηχανι-

σμό, ρεύμα, βαμμένο. Τι-

μήενοικίου50ευρώ.Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος, σε πολύ καλή

κατάσταση. Πληρ. τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ.

ανακαιν ισμένα στο κέ-

ντρο της πόλεως, και ο-

λόκληρος όροφος 240

τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ.περίπου,με3χώρους

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λο-

γιστή για λογιστικό γρα-

φείο στη Βέροια. Πλη-

ροφορίες στο τηλέφωνο:

2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για

βαριάεργασίασεσπίτινα

βοηθάειΑμΕΑ.Τηλ.:6986

413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

λογιστηρίου. Αποστολή

βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-

θός για τη Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 2331125374. Ώρες

για πληροφορίες: 6.00

π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαηλικιωμένωνγια

όλο το 24ωρο.Τηλ.: 6993

678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά για

γνωριμία κυρία έως 55

ετών. Πληρ. Τηλ. 6984

040769.
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ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 46 τ.μ., επί της οδούΕλ. Βε-
νιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος όροφος,
οικοδομής 1964, τριών ορόφωνυπέρ ισογείου,προσό-
ψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωριστοί χώροι για: κουζίνα,
έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.Ηπρόσοψηεπί
τηςΒενιζέλουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουν ένα
παράθυρο και μία μπαλκονόπορτα. 35.000 ευρώ. Χρί-
ζει ανακαίνισης.Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συ-
νταξιούος, κοινωνική,
αξιοπρεπής, εμφανίσι-
μη, αναζητάσύντροφο
έως 68 ετών για μία
σχέση με αγάπη και
σεβασμό. Τηλ.: 6995
358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας μεταξύ 20-45 ετών, με εκπληρω-
μένες τιςστρατιωτικές του υποχρεώσεις από κατάστημα
ΓεωργικώνΕφοδίωνστηΒέροιαγιαμόνιμηαπασχόληση
με άμεσηπρόσληψη.Πληροφορίες τηλ.: 6985 124505,
6972893660.

Η εταιρεια Καδογλου
ΙΚΕ μεπαρουσια στην συ-
σκευασια και τυποποιηση
κρεατος, με εδρα τοΤαγα-
ροχωρι Ημαθιας στα σφα-
γεια, ζητα να ενταξει στο
δυναμικο της  οδηγους Γ’
κατηγοριας  για την στελε-
χωσητηςμοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με αισθηση

ευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψημεπληρηαπασχολησηκαιπληρηασφαλιση

ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μείς από την ROMA
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122κ.Κώστας.

ΠTYXIOYXOΣ Ειδικής
Αγωγής με μεταπτυχιακό
στηνΠαιδικήΨυχολογία,
με τετραετή εμπειρία, α-
ναλαμβάνω τηνπαράδο-
ση μαθημάτων σε μαθη-
τέςΔημοτικούκαιπαρέχω
υπηρεσίες παράλληλης
στήριξηςσεπαιδιά με ει-
δικές δεξιότητες. Επίσης
αναλαμβάνω και φύλαξη
παιδιών.Τιμέςπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6955
742699.

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιεργάτες
παραγωγήςσεβάρδιες.Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή
μηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.



Υπουργείο Υγείας: Έρχεται 
επίταξη ιδιωτών γιατρών 

από την Παρασκευή
 Με νέα επίταξη ιδι-

ωτών γιατρών θα επι-
χειρήσει η κυβέρνηση 
να καλύψει τα κενά στα 
νοσοκομεία που έχουν 
δημιουργηθεί από εκα-
τοντάδες υγειονομικούς 
που νοσούν, ενώ ταυτό-
χρονα αυξάνονται και οι 
εισαγωγές.

Συγκεκριμένα όπως 
ανακοίνωσε η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας 
Μίνα Γκάγκα την Παρα-
σκευή (αύριο) ή το αρ-
γότερο τη Δευτέρα θα έ-
χουν παραδοθεί τα φύλ-
λα πορείας προς τους 
υγειονομικούς.

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έδωσε στη δη-
μοσιότητα το ποσοστό 
των υγειονομικών που 
νοσούν και βρίσκονται 
σε καραντίνα είναι μικρό 
ανά νοσοκομείο και δεν 
φθάνει στο 4%. Όπως 
αναφέρει το in.gr, μέχρι 
στιγμής δεν έχει απο-
φασιστεί ο αριθμός των 
γιατρών που θα κλη-
θούν να συνδράμουν 
το ΕΣΥ, καθώς ακόμη 
καταγράφονται τα κενά 
στα νοσοκομεία.

Ωστόσο οι ιδιώτες 
γιατροί θα εργάζονται με 
μειωμένο ωράριο κατά 
50% ώστε να μπορούν 
να διατηρήσουν και τα 
ιατρεία τους, κάτι που 
είχε αποδειχθεί αποτρε-
πτικό στις προηγούμε-
νες επιτάξεις με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει περι-
ορισμένη προσέλευση 
αλλά και αντιδράσεις.

Κινητή τηλεφωνία: Φθηνότεροι 
από την 1η Ιανουαρίου

 οι λογαριασμοί για όλους
Φθηνότερη για όλους τους πολίτες είναι από την 1η Ιανουαρίου η κινητή και η 

καρτοκινητή τηλεφωνία, καθώς τέθηκε σε ισχύ το νέο, ενιαίο και σταθερό τέλος 
κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ύψους 10%. Όπως αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση, πρόκειται για την υλοποίηση, εκ μέρους των Υπουργείων Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, του μέτρου που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον 
Σεπτέμβριο του 2021. Τα νέα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ισχύουν 
αυτόματα, για κάθε σύνδεση κινητού που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, χωρίς να 
απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του πολίτη. Αφορά σε όλες τις συνδέσεις, 
είτε, δηλαδή, πρόκειται για συμβόλαια, είτε για καρτοκινητά.Υπενθυμίζεται ότι, 
σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, τα τέλη κινητής τηλεφωνίας κυμαίνονταν από 12% έως 20%, α-
νάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού. Έτσι, το όφελος του μέτρου κυμαίνεται μεταξύ 2% και 10% 
για το σύνολο κάθε μηνιαίου λογαριασμού και για όλους τους καταναλωτές. Ειδικά όσον αφορά τους νέους 
ηλικίας 15-29 ετών, ισχύει η πλήρης κατάργηση των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Μάλι-
στα, από τις 10 
Ιανουαρίου θα 
είναι διαθέσιμη 
μέσω του gov.
gr η πλατφόρ-
μα στην οποία 
οι νέοι της ως 
άνω ηλικιακής 
ο μ ά δ α ς  θ α 
μπορούν να 
δηλώνουν τον 
αριθμό του κι-
νητού τους και 
να απαλλάσ-
σονται  πλή -
ρως από τα τέ-
λη κινητής και 
καρτοκινητής 
τηλεφων ίας . 
Η πλατφόρμα 
υλοποιείται α-
πό τη Γενική 
Γ ρ α μ μ α τ ε ί α 
Πληροφορια-
κών Συστημά-
των Δημόσιας 
Δ ι ο ί κ η σ η ς 
και τη Γενική 
Γ ρ α μ μ α τ ε ί α 
Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυ-
δρομείων.

Πηγή: ΟΤ

P Σήμερα τα Φώτα, 
αλλά ο σκοταδισμός πάντα 
παρών…

P Από τη μια οι ήρω-
ες πρωταγωνιστές. Κι από 
την άλλη… οι προτογονι-
στές.

P Αναρωτιέμαι αν αυτοί 
που επιμένουν στον Μεσαί-
ωνα συμμετείχαν στις γιορ-
τές του Millennium.

 
P Αυτή τη χρονιά θα 

χρειαστούμε περισσότερο 
ποτέ ό,τι πιο απλό: την 
κοινή λογική.

P Απλώς, είναι προϊόν που δεν υπάρχει στα 
ράφια των καταστημάτων.

P  Αγιασμός των υδάτων σήμερα. Των 
κρουσμάτων;

P Με 50.000 κρούσματα τη μέρα, μόνο ένας 
αγιασμός θαρρώ θα μας σώσει.

P Διότι υστερούν ακόμη κι αυτοί που καλέ-
σαμε να μας δώσουν τα φώτα τους.

P Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός / και χαρά 
μεγάλη ο σοσιαλισμός.

P Οι απανταχού βουτηχτές για τον σταυρό, 
μόνο με μοριακό.

 P Για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα; 
Γνώμες έχουμε όλοι. Αποφάσεις παίρνουν αυτοί 
που πρέπει.

P Αν είμαστε μάγκες, ας πάρουμε εμείς την 
απόφαση, εν γνώσει όλων των συνεπειών 
όμως. Γιατί έχουμε πήξει σε ξερόλες και θρα-
σύδειλους.

P Οι αρνητές στην Ιταλία δεν δέχονται πλέον 
ούτε τον απλό ορό.

P Γέννημα θρέμμα ΠαΣοΚ, χθες έφαγα χθε-
σινό φαΐ και μπαγιάτικο ψωμί. Θα τρίζουν τα 
κόκκαλα του Αντρέα.

P Πάρτε πίσω το Black Berry! Δεν το αξίζω.

P Νέα μετάλλαξη στο Καμερούν. Η δική 
μας από Νότια Αφρική είναι καλύτερη.

P Και:
Ένας σατανιστής περπατάει με την κοπέλα 

του σε έναν σκοτεινό δρόμο. Σε κάποια στιγμή η 
κοπέλα γυρίζει και τον ρωτάει:

-Μα γιατί συνεχίζουμε να προχωράμε μέσα 
στο σκοτάδι; Φοβάμαι πολύ.

Τότε ο νεαρός γυρίζει και της απαντάει:
-Αν εσύ ταράζεσαι τόσο, τότε εγώ τι πρέπει να 

πω που μετά πρέπει να γυρίσω πίσω μόνος μου;

Κ.Π.
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