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Τι συμβαίνει με το «παιχνίδι 
της ενέργειας»;;; 

  Οι ανακοινώσεις του αρμοδίου υπουργού για μέτρα 
στήριξης των νοικοκυριών και επαγγελματιών στις 
υπέρμετρες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, δείχνουν 
ότι η «τρικυμία» στον χώρο της ενέργειας ακόμη καλά 
κρατεί. Αν και πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, 
η τιμή της κιλοβατώρας σε σχέση με το Νοέμβριο έχει 
πέσει αισθητά, ωστόσο αυτό δεν βλέπω να το αισθάνεται 
ο καταναλωτής στην τσέπη του. Παράλληλα η τιμή του 
πετρελαίου επίσης έχει πέσει και παρά την χαμηλή 
ζήτηση στην χώρα μας λόγω και της καλοκαιρίας δεν 
την βλέπουμε επίσης να πέφτει. Τι θα γίνει άραγε τις 
επόμενες ημέρες που θα δούμε κανονικό χειμώνα; 
  Το «παιχνίδι της ενέργειας», που επηρεάζει τα πάντα 
στον πλανήτη δεν δείχνει τα ίδια αντανακλαστικά στις 
πτώσεις των τιμών, όσο στην άνοδο, αφού οι όποιες 
μειώσεις δυστυχώς για λόγους ευκαιριακού κέρδους και 
εκμετάλλευσης της κατάστασης μένουν στην θεωρία και 
δεν τις βλέπουμε στους λογαριασμούς μας. 
  Καλοδεχούμενα τα μέτρα στήριξης, αλλά αναμένουμε 
πιέσεις για την επιστροφή στις φυσιολογικές τιμές!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2022
Μήνας:01

Εβδομάδα:02

ΑνατολήΉλιου:07.41

ΔύσηΉλιου:17.22

8-357

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
8-9

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης

του Σαββατοκύριακου

Επίθεσηαδέσποτωνσεποδηλάτη
μετάτηγέφυρατουΑλιάκμονα

Θύμα επίθεσηςαπόα-
γέλη σκύλων έπεσε χθες
το πρωί ποδηλάτης από
την Βέροια κατά τη διάρ-
κεια της βόλτας του στην
περιοχή του Αλιάκμονα.
Λίγο μετά την γέφυρα, α-
ντιλήφθηκε απόδεξιά του
μία παρέα αδέσποτων η
οποία κινήθηκε γαυγίζο-
ντας κατά πάνω του, με
αποτέλεσμα να χάσει την
ισορροπίατου,ναπέσεια-
πότοποδήλατοκαινατον
δαγκώσουν τασκυλιάστο
χέρικαισταπόδια.

Μετηβοήθειακάποιουπεραστικού,σηκώθηκεκαιμεταφέρθηκεστονοσοκομείογιατιςπρώτεςβοήθειες,σοκαρισμέ-
νοςαπότοπεριστατικόκαιπαρότιεξοικειωμένοςμετασκυλιά.

Ηχθεσινήποδηλατάδατουβγήκεξινήκαιαναρρώνειμετάταδαγκώματακαιτοσοκ…

ΟΑγιασμόςτων
υδάτωνστην
Καλλίπετρα
τουΑλιάκμονα
Χωρίς λιτανεία έγινε καιφέτος

οαγιασμόςτωνυδάτωνστηνΙερά
Μονή τηςΠαναγίαςΚαλλίπετρας,
πάνωαπότονποταμόΑλιάκμονα,
στηΡαχιάτηςΒέροιας.Όπωςκά-
θεχρόνοοηγούμενος τηςΜονής
π.Παλαμάςέριξεαπότηνεξέδρα
το Σταυρόστοποτάμι και με την
βοήθεια τουΘεού αλλά και του
καλού καιρού, καθαγιάστηκαν  τα
ύδατα.Σε ένα εξαιρετικό τοπίο ό-
που έχει την τύχη ναβρίσκεται η
Μονή της Καλλίπετρας, ταΘεο-
φάνια προκαλούν μια ξεχωριστή
αίσθηση στους επισκέπτες και
του χρόνου κορονοιου θέλοντος
αναμένεταινατοξαναβιώσειοκό-
σμος, εκεί, στις όχθες τουΑλιάκ-
μονα!

Στ.Πέτσας:Κανονικάτοπρόστιμοτου100ρικου
γιατουςανεμβολίαστουςάνωτων60

Πληθαίνουντασχόλιακαιοιθεωρίεςγιατοτιθα
συμβεί μετά τις 16Δεκεμβρίου, καταληκτικήημερο-
μηνίαπουέχειθέσειηκυβέρνησηστουςάνωτων60
ετώνγιαναεμβολιαστούν,αλλιώςαπότηνεπομένη
θαπέφτει 100ρικοωςπρόστιμο.O αναπληρωτής
υπουργόςΕσωτερικών,ΣτέλιοςΠέτσας ξεκαθάρισε
ότι το πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως για τους
ανεμβολίαστουςάνωτων60ετώνθαεφαρμοστείκα-
νονικάμετάτην16ηΙανουαρίου,παράτιςτελευταίες
πληροφορίεςπουήθελαντηνκυβέρνησηνακάνει…
δεύτερεςσκέψεις

Παράλληλα επιβεβαίωσεότι η κυβέρνηση εξετά-
ζειτηνεπέκτασητηςυποχρεωτικότηταςτουεμβολια-
σμούκαιστουςάνωτων50ετών.

«Η απόφαση να μπουν ηλικιακά κριτήρια στην
υποχρεωτικότητα του εμβολίου απέδωσε και ενδε-
χομένως αν χρειαστεί να χαμηλώσουν κι άλλο τα
ηλικιακά όρια.Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες
μέρες.Όχι σε επαγγελματικές κατηγορίες, αλλάσε
ηλικιακές»,διευκρίνισεοκ.Πέτσας

Αρκεί το θετικό rapid test για δικαιολογημένη απουσία 
από τη δουλειά

Διευκρινίσειςσχετικάμετηδυνατότητα
των εργαζομένων ναθεωρούνται δικαιο-
λογημένα απόντες και να απέχουν από
την εργασία τους, εφόσονβρεθούν θετι-
κοίστονCovid-19,παρέχειτουπουργείο
ΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέσεων.

Συγκεκριμένα,προκειμένουο εργαζό-
μενοςναθεωρείταιδικαιολογημένααπών
από την εργασία του στην περίπτωση
νόσησης,λόγωCovid-19,απαιτείταιμόνο
rapidtest.

«Εάν ο εργαζόμενος θέλει να κάνει
χρήσηάδειαςασθενείαςκαιναλάβεισχε-
τικό επίδομααπό τονΕΦΚΑστηνπερί-
πτωσηαυτήκαιμόνο,όπωςορίζειηκεί-
μενη νομοθεσία, απαιτείται ιατρική γνω-
μάτευση, όπως ισχύει άλλωστε για όλες
τιςασθένειες»,διευκρινίζειτουπουργείο.



Νέα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 395 εκατ. ευρώ που αφο-
ρούν το μήνα Ιανουάριο, απευθύνονται στο σύνολο των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων και έχουν στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων 
της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Είχε προηγηθεί δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για ένα γενναίο αλλά και ρεαλιστικό σχέ-
διο ενισχύσεων που βοηθάει στο παρόν αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο το 
μέλλον.

Όπως είπε ο υπουργός: «Η συνολική αξία των μέτρων στήριξης 
όλων των νοικοκυριών και όλων των επαγγελματιών και των επιχειρή-
σεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση για τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 
395 εκατ. ευρώ και αφορά και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο. Οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Με την επέκταση των μέτρων στήριξης και τον πρώτο μήνα του 
2022, αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε πλάι σε κάθε ελληνική οικογέ-
νεια, σε κάθε ελληνική επιχείρηση ώστε να μη μείνει κανένας απρο-
στάτευτος απέναντι στην πρωτοφανή διεθνή ενεργειακή κρίση. Τον 
Φεβρουάριο θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση και θα επανα-
καθορίσουμε τις τιμές επιδότησης».

Επίσης σημείωσε ότι: «Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρώ-
πης, μεταξύ των 27 κρατών μελών, που κατέθεσε πρόταση κρατικής 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων το 2022 στην Διεύθυνση Ανταγωνισμού, 
για την ενεργειακή κρίση και πήρε την έγκριση».

Ποια είναι τα μέτρα στήριξης
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Σκρέκα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρι-

κή ενέργεια και τις επιδοτήσεις σε οικιακά τιμολόγια:
-Θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές κύριας κατοι-

κίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1, ανεξαρτήτως 
εισοδήματος εμβαδού κατοικίας και παρόχου. Το 
μέτρο αφορά 4.200.000 παροχές. Η επιδότηση θα 
είναι κλιμακωτή, ώστε να δίνεται κίνητρο στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας.

-Για τις πρώτες 150 KWh κατανάλωσης ανά μήνα 
επιδοτείται το 80% της αύξησης με 160 ευρώ/MWh.

-Για μηνιαία κατανάλωση από 151-300 KWh επι-
δοτείται το 60% της αύξησης με 120 MWh.

Έτσι η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικο-
κυριό ανέρχεται σε 42 ευρώ.

-Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο ΚΟΤ η 
επιδότηση θα ανέλθει σε 180 ευρώ/MWh και έτσι 
απορροφάτε το 90% της αύξησης και η μέση μηναία 
ενίσχυση θα είναι 54 ευρώ.

Η συνολική αξία της επιδότησης για τα νοικοκυ-
ριά ανέρχεται στα 157 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

 Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επι-
δότηση σε μη οικιακά τιμολόγια.

Θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμο-
λόγια αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελμα-
τικά και λοιπών χρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης, 
ανεξαρτήτως δηλαδή εάν οι επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες στη χαμη-
λή, τη μέση ή την υψηλή τάση.

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφο-
ρά όλη τη μηνιαία κατανάλωση.

Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 65 ευρώ/MWh. 

Το σύνολο του κόστους επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Ια-
νουάριο ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ. Επίσης από τον Νοέμβριο του 
2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει η αναστολή της πληρωμής των 
ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) για τις επιχειρήσεις που είναι συν-
δεδεμένες στη μέση τάση.

Από τον Φεβρουάριο και μετά εξετάζεται σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η επιδότηση να είναι προσαρμο-

σμένη ανά επαγγελματικό κλάδο ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργει-
ακού κόστους στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Για το φυσικό αέριο

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την επιδότηση σε οικιακά τιμολό-
για και νοικοκυριά.

Η επιδότηση από την κυβέρνηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμι-
κή MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Αφορά 540.000 οι-
κιακούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή μεγέθους κατοικίας 
ή παρόχου.

Επίσης θα δοθεί επιπλέον έκπτωση από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας ύψους 
20 ευρώ ανά θερμική MWh και θα ζητηθεί αντίστοιχη στήριξη από τους 
υπόλοιπους παρόχους σε συνεργασία μαζί τους.

Το συνολικό ύψους επιδότησης από την κυβέρνηση και τη ΔΕΠΑ 
Εμπορίας θα ανέλθει σε 54 εκατ. ευρώ για τον Ιανουάριο.

Το μέτρο θα επαναξιολογείται και θα αναπροσαρμόζεται η μηναία 
τιμή της επιδότησης.

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο φυσικό αέριο για μη οικιακά τιμο-
λόγια, δηλαδή εμπορικά και βιομηχανικά.

Επεκτείνεται η επιδότηση από την κυβέρνηση σε όλους τους εμπο-
ρικούς καταναλωτές και στη βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου 
και αριθμού εργαζομένων.

Για τον Ιανουάριο του 2022 η επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ/
MWh. Η συνολική ενίσχυση θα ανέλθει σε 51 εκατ, ευρώ για το μήνα 
Ιανουάριο.
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Εξιχνίαση απάτης 
με το πρόσχημα 

της δήθεν τραπεζικής 
συναλλαγής

Από το Τμήμα 
Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας σχη-
ματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος 
τριών ημεδαπών 
ανδρών και τρι-
ώ ν  η μ ε δ α πώ ν 
γυναικών, καθώς 
όπως πρόεκυψε 
από την έρευνα, 
τον Δεκέμβριο του 
2021, μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία με ημεδαπή γυναίκα και με το πρό-
σχημα της δήθεν τραπεζικής συναλλαγής μαζί της, κατάφεραν 
να της αποσπάσουν τους προσωπικούς τραπεζικούς της κω-
δικούς και στη συνέχεια να αφαιρέσουν σταδιακά το χρηματικό 
ποσό των 15.000 ευρώ από τραπεζικό της λογαριασμό.

19χρονος, νεκρός σε τροχαίο στην 
επαρχιακή οδό  Βέροιας – Κυψέλης

Χθες Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022, 
στις 4 το απόγευμα, στο Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας, έγινε η κηδεία του 
19χρονου Άγγελου Λίμκα ο οποίος έχασε 
την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφω-
να με τα στοιχεία της Αστυνομίας τη Πέμπτη 
6 Ιανουαρίου 2022 00.30 περίπου τα μεσά-
νυχτα, στο 18ο χιλιόμετρο της επαρχιακής 
οδού Βέροιας – Κυψέλης, Ι.Χ. επιβατικό 
όχημα που οδηγούσε 28χρονος ημεδαπός 
και επέβαιναν σε αυτό 19χρονος και 21χρο-
νος ημεδαποί, εξετράπη της πορείας του 
και ανετράπη σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 
του 19χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό 
του 28χρονου οδηγού και του 21χρονου 
επιβάτη.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του 
δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας 
Βέροιας.

Κ. Σκρέκας: Μέτρα στήριξης 395 εκατ. ευρώ, απέναντι 
στην ενεργειακή κρίση, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

-Τι επιδοτήσεις προβλέπονται σε οικιακά και μη, τιμολόγια, για τον Ιανουάριο
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Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Σήμερα, φίλοι αναγνώστες, θα σας μεταφέρω ένα ανέκ-
δοτο που διάβασα κάπου και μου άρεσε. Ελπίζω να ωφε-
ληθείτε. Αν και πιστεύω πολλοί λίγοι από εμάς διαβάζουν 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα την Αγία Γραφή (εάν, 
βέβαια, έχουμε στο σπίτι μας Αγία Γραφή).

Ιδού το ανέκδοτο:
«Ένας γραμματισμένος (όχι μορφωμένος, επιμένω: γραμματισμένος) κύριος, 

θέλοντας να κάνει επίδειξη πνεύματος και να πειράξει κάποια γειτόνισσά του 
ολιγογράμματη ηλικιωμένη, τη ρώτησε, δήθεν στα σοβαρά: Τι καταλαβαίνεις εσύ 
από την Αγία Γραφή που διαβάζεις καθημερινά; Τι το ενδιαφέρον βρίσκεις σ’ αυτό 
το τετριμμένο βιβλίο και ασχολείσαι συνεχώς μ’ αυτό; Τι δουλειά έχεις με τις εκ-
κλησίες, τα παραμύθια και τα δόγματα;».

Και η αγράμματη ηλικιωμένη, με σοφία και σύνεση, του απάντησε σοφά και 
ταπεινά:

Στην Αγία Γραφή βρίσκω τα πάντα. Όλη η σοφία του κόσμου και της ζωής, του 
ουρανού και της γης, βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Αρκεί να έχει κανείς μάτια για 
να βλέπει και μυαλό για να κατανοεί.

1. Εν πρώτοις διακρίνω σ’ αυτό το βιβλίο τον Ιησού Χριστό, που παρουσιάζε-
ται σαν τη κλώσα που μαζεύει στοργικά και προστατεύει τα πουλάκια της κάτω 
από τις φτερούγες της, δίδοντας μια θαυμάσια εικόνα. Γνωρίζεις άλλη εικόνα πιο 
ζωντανή και γλαφυρή;

2. Βλέπω τον Κύριο να εργάζεται σαν αμπελουργός και να περιποιείται τα 
κλήματα για να μεγαλώσουν και να προσφέρουν καρπό. Υπάρχει καλλίτερη πα-
ρομοίωση;

3. Βλέπω τον Ιησού Χριστό, σαν ποιμένα προβάτων, να οδηγεί τα πρόβατα σε 
καταπράσινα λιβάδια και να τα προστατεύει από τους λύκους και τις αρρώστιες. 
Υπάρχει πιο συγκινητική σκηνή;

4. Βλέπω ακόμη και διαβάζω, ο Κύριος να καταριέται την άκαρπη συκιά για 
την ακαρπία της και να προειδοποιεί τον καθένα μας για την ίδια τύχη, αν δεν με-
τανοήσουμε. Πού και πότε είδατε τόσο εκφραστική εικόνα;

5. Βλέπουμε τον πετεινό να φωνάζει μέσα στη σιωπή της νύχτας και να συμ-
βολίζει τη μετάνοια του Πέτρου που αρνήθηκε το Χριστό και να υπενθυμίζει σε 
όλους μας τη δική μας μετάνοια. Πού υπάρχει πιο ζωντανή εικόνα;

6. Βλέπουμε τους Μαθητές να ψαρεύουν και να μοχθούν στις ακρογιαλιές τις 
Τιβεριάδος και να καλούνται από τον Κύριο στο αποστολικό αξίωμα. Δεν σας συ-
γκινεί το περιστατικό;

7. Βλέπουμε, όσοι βέβαια έχουν μάτια, τον Ιησού να φροντίζει για τα πετεινά 
του ουρανού και τα κρίνα του αγρού, για όλα τα πουλιά της φύσης, για τα δένδρα 
και τα λουλούδια. Πού βρίσκετε καλύτερη περιγραφή;

8. Βλέπουμε τους γεωργούς να οργώνουν, να σπέρνουν και να θερίζουν τα 
στάχυα και να συμβολίζουν την πνευματική σπορά και καλλιέργεια των ανθρώ-
πων. Δεν σας αρέσει η παρομοίωση;

9. Βλέπουμε τη θάλασσα, την τρικυμία, τα κύματα, τα πλοία και τις παραλίες, 
τον εύσπλαχνο Σαμαρείτη και τόσες άλλες καταπληκτικές παραβολές. Τα θεωρεί-
τε αυτά τετριμμένα και δυσνόητα;

10. Βλέπουμε, την ωραία έξοχη παραβολή του Ασώτου, του Σπορέως, που 
μας θυμίζει το υπέρτατο καθήκον της Ιεραποστολής, που έχει κάθε χριστιανός μέ-
σα στην Εκκλησία και την Κοινωνία. Διαβάσατε ποτέ καλύτερα αριστουργήματα;

Αυτά τα λίγα, ταπεινά και γήινα, είναι μερικά παραδείγματα, από την Αγία 
Γραφή, που διαβάζω, καθημερινά, αγαπητέ κύριε. Είναι τόσο ωραία και εξαίσια, 
τόσο εύκολα και όμορφα, τόσο ζωντανά και ευχάριστα, που συγκινούν κάθε ψυχή 
και κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο, γραμματισμένο ή αγράμματο, μορφωμένο ή 
αμόρφωτο, σαν και σένα ή εμένα. Διάβασέ τα και εσύ και θα δοκιμάσεις μια ανέκ-
φραστη και αναφαίρετη χαρά. Σου το εύχομαι και προσεύχομαι».

Φίλοι αναγνώστες, αυτό είναι το ανέκδοτο. Ο κάθε ένας από εμάς, ας βγάλει 
τα συμπεράσματά του.

Αγράμματη ηλικιωμένη 
και γραμματισμένος 

κύριος

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 πά-

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

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥ-

ΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΑΓ-
ΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, 
ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

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

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

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

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

Κάθε λαός έχει μια χαμένη πατρίδα/Κάθε λαός έχει τη Σμύρ-
νη του

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

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

Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γε-
ρονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, Ozdemir 
Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, Έφη Γούση, 
Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδωρής Κατσαφάδος, 
Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη Αλεξάντερ, Μιχάλης 
Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αν-
δρέας 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 πά-
νω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο gov.

gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, 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 πά-

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

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

ΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ , ΓΟΥΪ-
ΛΕΜ ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥΟΝΓΚ, ΖΕ-
ΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΜΕΪ

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

νω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο gov.
gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, 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 επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 

του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Η Βραβευμένη ταινία μι-
κρού μήκους  «ΑΔΑΜ» είναι 
πλέον διαθέσιμη στο κανά-
λι της Belladonna Pictures στο 
Youtube. Η ταινία γυρίστηκε το 
καλοκαίρι του 2020 στο τεχνη-
τό φράγμα του Αλιάκμονα στην 
Βέροια και στο ρέμα Ορλιάς της 
Κατερίνης, σε συνεργασία με το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια 
και την MLS Innovation Inc.

Πρωταγωνιστούν Πέτρος Μα-
λιάρας και Πάνος Λεκός, σε σκη-
νοθεσία Γιώργου Σέφερ. 

Περιγραφή: Με θέα το ποτάμι ο Αδάμ έρχεται στον κόσμο. 
Το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι δύο χέρια να τον κρατάνε. 
Το πρώτο πράγμα που νιώθει είναι τα ίδια χέρια να προ-
σπαθούν να τον πνίξουν μέσα στο παγωμένο νερό. Τελικά ο 
άντρας που προσπαθούσε να τον πνίξει, αποφασίζει να τον 
υιοθετήσει. Ο Αδάμ θα γνωρίσει τον κόσμο μέσα στο δάσος, 
γεμάτος ερωτήσεις και με θέα το ποτάμι, στο έλεος του νέου 
του πατέρα.  

Δείτε την ταινία δωρεάν: https://www.youtube.com/
watch?v=QuQYbSPBty0 

Λίγα λόγια για την ταινία από την κριτική της Λίνας Μπά-
κου:

“Η ιστορία του Αδάμ ξεπηδάει από το ασυνείδητο του σκη-
νοθέτη Γιώργου Σέφερ και αν και φαινομενικά απλή στη δομή 
της,  είναι περίπλοκη και πολυεπίπεδη στη σύλληψή της, 
αναφερόμενη στις σχέσεις πατέρα-γιου, εξουσίας, βίας, χει-
ραγώγησης, σύγκρουσης γενεών, μοναξιάς και με ουσιαστικά 
ερωτήματα για τη θέση μας στο φυσικό περιβάλλον, το σύ-
μπαν, την ίδια την ανθρώπινη φύση και τον ανθρώπινο πόνο.”

“ …το σύμπαν του Αδάμ είναι παράλογο και δυστοπικό, 
χωρίς σαφή όρια και χωρίς εξηγήσεις, γεννά πιο πολλά ερω-
τήματα και είναι φειδωλό στις απαντήσεις.  Ο αδιαμφισβήτητα 
ταλαντούχος Πέτρος Μαλιάρας, αποδίδει το ρόλο του μο-
ναχικού άνδρα/πατέρα με αφοσίωση μεταφέροντας όλη την 
ωμότητα και σκληρότητα του χαρακτήρα του, μαζί με άγρια 
τρυφερότητα και πόνο, στα εκφραστικά του μέσα -έκφραση, 
κινησιολογία, φωνή…Ο πρωτοεμφανιζόμενος Πάνος Λεκός, 
μαθητής του πρώτου στις ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες του 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, στέκεται ισάξια στο πλευρό του δασκάλου 

του, αποδίδοντας τον εύθραυστο, 
ερευνητικό και εν δυνάμει επαναστά-
τη Αδάμ με σθένος και συγκρατημέ-
νο πάθος…”  

Συντελεστές:
Πρωταγωνιστούν: Πέτρος Μαλιά-

ρας, Πάνος Λεκός. 
Σενάριο και Σκηνοθεσία: Γιώργος 

Σέφερ 
Διεύθυνση Φωτογραφίας και Χει-

ρισμός Κάμερας: Φίλιππος Πριόβο-
λος-Τασίκας 

Makeup και Σκηνικά: Χριστίνα 
Παπαθωμίδου

Βοηθός Makeup: Ελπίδα Κετίκογλου 
Ηχοληψία: Ευγένιος Βαρακλής, Σταύρος Κετίκογλου 
Μοντάζ: Γιώργος Σέφερ, Φίλιππος Πριόβολος-Τασίκας 
Μουσική Επιμέλεια: Ευγένιος Βαρακλής, Τάσος Σαρίογλου, 

Χαρίκλεια Ουρσουζιδου, Ηugh McDonald, Γιώργος Σέφερ 
Κοστούμια: Καταστήματα Lifestyle, ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
Άδειες Γυρισμάτων: Αλέξανδρος Καραγιαννίδης, Α. Καρα-

ντουμάνης 
Φύλαξη Χώρου: Δημήτρης Τσιναφορνιώτης, Κωνσταντία 

Καραφέτζου, Βασίλης Ζούρας, Ευριπίδης Κωνσταντινίδης, 
Γεώργιος Φίλιος 

Με την υποστήριξη των: 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια
MLS Innovation Inc. ΔΕΗ
Καταστήματα Lifestyle
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
Φαρμακείο “Μιμίκα Σίμου”
Φωτογραφείο “Αναστασία Ασικίδου”
Πυροσβεστική Βέροιας
Eugene Varaklis Sound and Technical Services.
Εφημερίδα «ΛΑΟΣ»
Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΑΚΟΥ 99,6 FM»
Η Belladonna Pictures δημιουργήθηκε το Φθινόπωρο του 

2019 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. 
Ο «AΔΑΜ» είναι η δεύτερη ταινία μικρού μήκους της ομάδας, 
μετά το «Wreathless», το οποίο έκανε διεθνή πρεμιέρα στο 
Fort Lauderdale International Film Festival τον Νοέμβριο του 
2020, αποσπώντας το βραβείο για την καλύτερη νεανική ται-
νία. 

Η ψηφιακή Ελλάδα επιστρέφει 
στα μικρά νήπια

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Από τη μια οι μεγαλοστομίες περί δήθεν ψηφιακής διακυβέρνησης, κι από την 
άλλη οι ανά τη χώρα χαοτικές τριτοκοσμικές εικόνες σαν αυτή της φωτογραφίας, 
για έναν δωρεάν έλεγχο covid. Επιστροφή στα μικρά νήπια!

Η κυβέρνηση, δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, εξακολουθεί να α-
κολουθεί ασθμαίνουσα τις εξελίξεις, με όσα αυτή η υστέρηση συνεπάγεται. Δεν η-
γείται, έπεται. Δεν προνοεί, παρανοεί. Δεν προβλέπει, αποβλέπει. Καλό παιδί των 
συμφερόντων, ακόμη και στον ευαίσθητο αλλά ακραία επικερδή τομέα της Υγείας, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συν αυτώ αποδεικνύονται για ακόμη μια φορά επι-
κίνδυνοι για τον δημόσιο βίο.

Οι ατέλειωτες θλιβερές ουρές έξω από τα διαγνωστικά κέντρα αποδεικνύουν 
την απτή πραγματικότητα που η κυβέρνηση αρνείται να παραδεχτεί. Δεν έγινε ένα 
βήμα εμπρός, έγιναν πολλά βήματα πίσω. Η πρόταση Τσίπρα για ένα δημόσιο δί-
κτυο για μαζικά, δωρεάν, τακτικά τεστ, ασφαλώς τους τρομάζει, τουλάχιστον όσο 
και οι μέχρι τώρα προτάσεις ουσιαστικής στήριξης της δημόσιας Υγείας. Έχουν 
άλλα στο μυαλό τους και είναι φανερό.

Πρέπει να φύγουν, με την ουρά στα σκέλια. Καλή φώτιση!
*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική 

Συμμαχία

«ΑΔΑΜ»: Κυκλοφόρησε η βραβευμένη ταινία μικρού μήκους 
που γυρίστηκε στις όχθες του Αλιάκμονα στη Βέροια
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«Δυσαναπλήρωτο κενό από 
τον θάνατο του Αριστοτέλη 

Σιδηρόπουλου»
Η Ημαθία και η Βέροια αποχαι-

ρέτησε ένα πανάξιο τέκνο της. Ο 
αδόκητος θάνατος του αγαπητού 
Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου αφήνει 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό που δεν 
πρόκειται ποτέ να καλυφθεί. Σπου-
δαίος επιστήμονας, χαρισματικός 
άνθρωπος ο προσφιλής Τέλης 
δίδαξε ήθος, ποιότητα και αποτε-
λεσματικότητα. Στο πρόσωπο του 

συμπυκνώθηκε η έννοια της προσφοράς και του εθελοντισμού. Η πα-
ρακαταθήκη του είναι τεράστια και ανεκτίμητη. Καθήκον όλων μας να 
διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη της. Προτείνουμε άμεσα οι φορείς του 
τόπου μας να αποδώσουν την τιμή που αξίζει στον αείμνηστο συμπο-
λίτη μας.   

Ν.Ε ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ  Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας 

Συλλυπητήρια για την απώλεια 
του Τέλη Σιδηρόπουλου

Η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας εκφράζει 
τη βαθύτατη λύπη της για τον θάνατο του Προέδρου, εμπνευστή 
και δημιουργού του Σωματείου «Πρωτοβουλίας για το Παιδί», Τέλη 
Σιδηρόπουλου.

«Σεμνός, με ιδιαίτερο ήθος, αφοσιωμένος στυλοβάτης στην 
προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη,  αφιερώθηκε ε-
πί σειρά ετών και συνέδεσε το όνομα του στο έργο αυτό.Η απώλεια 
ενός τέτοιου ανθρώπου μας θλίβει όλους, καθώς στο πρόσωπο 
του βλέπαμε τον εκφραστή της ανιδιοτελούς προσφοράς και αφή-
νει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινωνία μας. Εκφράζουμε στη 
οικογένεια και στους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας», 
τονίζει η Δ.Ε.Ε.Π. σε ανακοίνωσή της.

Αριστοτέλης (Τέλης) Σιδηρόπουλος
Οραματιστής, Ιδρυτής και Θεμελιωτής του Συλλόγου 

«Πρωτοβουλία για το Παιδί» και ως Άνθρωπος
Είχα την τιμή να ήμουν καθηγητής του Τέλη, όταν ήταν μαθητής Γυμνασίου.
Ήταν ένας σεμνός, υπάκουος, άριστος μαθητής με προοδευτικές αντιλήψεις και πο-

λύ αγαπητός από τους καθηγητές του και από τους μαθητές.
Πέρασαν τα χρόνια και ο Τέλης ως απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Σχολής διακρίθηκε 

στον κλάδο του και από τη θέση του προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, βοήθησε 
πολύ στη διάσωση και αναπαλαίωση των Παραδοσιακών συνοικιών της Βέροιας.

Ήταν άνθρωπος με ψυχή έμπλεα αρετών και άριστος επιστήμονας με ιδιαίτερη ευαι-
σθησία και αγάπη στον συνάνθρωπό του.

Αυτά τον οδήγησαν στην ίδρυση του Συλλόγου «Πρωτοβουλία για το Παιδί», έναν 
Σύλλογο με τεράστια κοινωνική προσφορά και απίστευτη δραστηριότητα.

Στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, έδωσε την ψυχή του για την υπε-
ράσπιση και προστασία των απροστάτευτων παιδιών.

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» έγινε σκοπός της ζωής, η ζωή του. Πέτυχε πολλά 
στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς και έκανε γνωστό τον Σύλλογο και πέρα από τα 
σύνορα της Ελλάδας.

Ο Σύλλογος συμμετείχε ενεργά και με πίστη στο «κοινωνικό γίγνεσθαι» της πόλης 
μας και παρείχε ανεπανάληπτη ανθρωπιά στα απροστάτευτα παιδιά.

Το έργο του Αριστοτέλη χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά σημαντικό.
Το όνομα του Τέλη γράφτηκε με ανεξίτηλα γράμματα στη σελίδα της ιστορίας της 

ανθρωπιάς της Βέροιας, μα πιο πολύ στις καρδιές των ωφελούμενων απροστάτευτων 
παιδιών.

Το έργο της ανθρωπιάς του Τέλη θα συνεχιστεί, γιατί έβαλε στέρεες βάσεις στο άξιο 
θαυμασμού έργο του.

Οι συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξαίρετες προσωπικότητες και 
οπωσδήποτε, το πιστεύω, θα συμπληρώσουν τον σημερινό τίτλο του Συλλόγου με την προσθήκη Αριστοτέλης (Τέλης) Σιδηρόπουλος ως 
ένδειξη αγάπης και ευγνωμοσύνης στον ιδρυτή, και η προτομή του να στηθεί στο προαύλιο χώρο του ιδρύματος.

Ο Δήμος Βέροιας, πιστεύω, να δώσει το όνομά του σε ένα δρόμο, που, εκτός που θα δείχνει το δρόμο στους διαβάτες, το όνομά του να 
γίνει φωτεινός οδηγός του παραδείγματός του προς μίμηση.

Η σύζυγός του Μαίρη, οι συγγενείς και όλοι οι Βεροιώτες πρέπει να είναι υπερήφανοι για το άξιο τέκνο της Βέροιας.
Ο Τέλης δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Η συνέχιση του θαυμάσιου έργου του Συλλόγου «Πρωτοβουλία για το Παιδί», θα θυμίζει πάντοτε τον ιδρυτή του και το έργο του.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να δίνει κουράγιο στην οικογένειά του.
Αιωνία σου η Μνήμη.
Καλό Παράδεισο.

Παύλος Δ. Πυρινός

Το τελευταίο αντίο 
στον Τέλη Σιδηρόπουλο

 Αποχαιρετίσαμε  ένα σπουδαίο συμπολίτη μας, έναν οραματιστή, 
έναν ακούραστο άνθρωπο της προσφοράς. Ο Τέλης Σιδηρόπουλος 
είχε μια καρδιά γεμάτη αγάπη για όλα τα παιδιά, και κυρίως για όσα η 
ζωή στάθηκε σκληρή μαζί τους. Γι’ αυτό και δημιούργησε μ’ αυτούς που 
μοιράστηκαν το όραμά του την «Πρωτοβουλία για το Παιδί». Για όλους 
εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του η θλίψη είναι 
μεγάλη. Άνθρωποι σαν τον Τέλη Σιδηρόπουλο αποτελούν έμπνευση για 
όλους μας. 

Αιωνία του η μνήμη. 
Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Μακροχωρίου

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας: 
Συλλυπητήριο 

για την απώλεια του 
Τέλη  Σιδηρόπουλου

Την βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Τέλη  Σιδηρόπου-
λου εκφράζουν η Ν.Ε. και όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημαθίας 
που με ανακοίνωσή τους αποχαιρετούν τον ξεχωριστό άνθρω-
πο-συμπολίτη μας, που έδωσε την ψυχή του για την υπεράσπι-
ση και την προστασία των παιδιών.

Ο Τέλης Σιδηρόπουλος υπήρξε  Αρχιτέκτονας του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου με κρατικές υποτροφίες και σημαντικό έργο, η 
μεγάλη του αγάπη και σκοπός της ζωής του όμως, ήταν η ΄΄Πρω-
τοβουλία για το παιδί΄΄.

Υπηρέτησε σαν Πρόεδρος της δομής, με ανιδιοτέλεια την 
υπέρτατη αξία της προστασίας της παιδικής ζωής και όπως 
χαρακτηριστικά έλεγε, ΄΄Το να αγωνίζεσαι για την αξιοπρέπεια 
του παιδιού είναι τρόπος ζωής. Αρκεί να το κάνεις με εντιμότητα, 
ειλικρίνεια και δοτικότητα΄΄

Στην οικογένεια του, την αγάπη μας και τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια.

Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»
Συλλυπητήριο μήνυμα 

για τον θάνατο 
του Τέλη Σιδηρόπουλου 

Η Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες» εκφράζει τα ειλικρινή της 
συλλυπητήρια για τον απρόσμενο χαμό ενός συμπολίτη μας, του Τέλη 
Σιδηρόπουλου, που ήταν ένας άνθρωπος των λίγων λόγων, της ελάχι-
στης προβολής και της πραγματικής προσφοράς.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι  να προσθέσουμε. Η ανιδιοτέλειά του 
και το έργο του είναι γνωστά σε όλους μας. Η απώλεια μεγάλη.

Καλό του ταξίδι.
Για τους «Συνδημότες» 

Παύλος Παυλίδης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 8 

Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Αναστ. Ζαχαριάδης σε ηλικία 83 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 7 

Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Ραχιάς ο Στέφανος Αριστ. Μπι-
νιόλας σε ηλικία 71 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 7 

Ιανουαρίου 2022 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής 
στην Βεργίνα Ημαθίας η Γιαννού-
λα Νικ. Λαζοπούλου σε ηλικία 70 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 7 

Ιανουαρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Άγγελος 
Λίμκας σε ηλικία 19 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Κυριακή 
9 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυ-
ριακής Λουτρού.

Τη Δευτέρα 
10 Ιανουαρίου 
στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στη σει-
ρά ομιλιών «Αγι-
ολογία και ζωή» 
με την ευκαιρία 
της εορτής του 
Οσίου Θεοδο-
σίου του Κοινο-
βιάρχου, μέσα 
από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 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».

ΑΔΑ: ΩΔΙΤΩ9Ο-ΞΒ7 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΟΜ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
CPV: 71410000-5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ IΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1147Z ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
μελέτης «ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ IΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕ-
ΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1147Z 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 301.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α).

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 71410000-5, Κωδικός 
NUTS: EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με 
αναζήτηση στον αρ. συστήματος 186100

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λή-
ξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 15.02.22 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 
08:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών την 
ίδια ημέρα και ώρα 09:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Διαδικασία-Κριτήριο ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του Ν4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε συνδυασμό 
με το άρθρο 94 παρ 2 και 3 του Ν4412/16 και με το άρθρο 13 
και 21 της διακήρυξης.

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-

ριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα
• πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 20 
(Γεωλογικές Μελέτες)
• πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21 
(Γεωτεχνικές Μελέτες)
• πτυχίο Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 10
 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)
• πτυχίο Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 09 
(Μελέτες Ηλεκτρολογικές)
• πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 02
 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)
• πτυχίο B’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 13
 (Υδραυλικές Μελέτες)
• πτυχίο Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες)
και επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότη-

τα όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους τεσσάρων χιλιά-
δων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα 
τεσσάρων λεπτών (4.854,84€), θα απευθύνεται στον Δήμο 
Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δεκαπέντε 
(15) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α του Ν. 
4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
την 15-06-2023. 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
64/7412.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από Πολιτική Προστασία-Προστασία της 
Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

9. Προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης: Η συνολική προθε-
σμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται 
σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή του συμφωνη-
τικού και ορίζονται στη διακήρυξη και τμηματικές προθε-
σμίες

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Υπηρεσίας Δόμησης

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο σύλ-

λογός ,η 
Μ έ ρ ι μ ν α 
Ατόμων με 
Αυτισμό, 

• 
ε κ φ ρ ά -
ζει  τις πιο  
θερμές ευ-
χαριστίες προς την Εταιρεία ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ 
(ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ. Δ & ΣΙΑ.Ο.Ε) όπου για ακόμη μια φορά στηρίζει το 
σύλλογό μας προσφέροντας το ποσό των 400 ευρώ αποδεικνύοντας 
την κοινωνική ευθύνη που διέπει την εταιρεία.

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

• Ευχαριστούμε τους μικρούς μας φίλους από το νηπιαγωγείο 
Ν. Νικομήδειας Ημαθίας,    οι οποίοι κατασκεύασαν χριστουγεννιάτι-
κες δημιουργίες τις οποίες και τις διέθεσαν στο χριστουγεννιάτικο πα-
ζάρι τους, όπου τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν(50 ευρω), τα προ-
σέφεραν στο σύλλογό μας . Συγχαρητήρια τόσο στα ίδια τα παιδιά για 
την ευαισθησία 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 ,άλλα και για τη 
συνεχή στήριξή τους.

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

• Ευχαριστούμε  από καρδιάς την κυρία Λεμονιά Οικονόμου 
,για τη δωρεά 200 ευρώ, εις μνήμη του θανόντος συζύγου της, Γε-
ωργίου 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 της ΜΑμΑ



Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*
 
Η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας εξελέγη τον Ιούλιο του 
2019 με σαφή λαϊκή εντολή να χαράξει 
μια νέα αρχή για τη χώρα, να ακολου-
θήσει ξεκάθαρη μεταρρυθμιστική πολι-
τική και να βάλει τέλος στους άγονους 
και καταστροφικούς πειραματισμούς 
της προηγούμενης περιόδου διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Ωστόσο, πολύ σύντομα, το μέγα πα-
γκόσμιο πρόβλημα της πανδημίας ήταν 
αυτό που κυριάρχησε στην ατζέντα της 

πολιτικής. Αυτό επηρέασε και επηρεάζει κάθε πτυχή του δημόσιου και 
ιδιωτικού βίου. Και αυτή την πρόκληση κλήθηκε να διαχειριστεί η πα-
ρούσα κυβέρνηση. Και ευτυχώς για την χώρα. Γιατί εύκολα μπορούμε να 
φανταστούμε τι θα μπορούσε να συμβεί αν τα ηνία της εξουσίας κατείχαν 
πολιτικές δυνάμεις με λαϊκίστικο πρόσημο. 

 Ενίσχυση του ΕΣΥ
Βεβαίως, η κυβέρνηση, όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν αναγκα-

σμένη να κάνει ασκήσεις λεπτής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας της 
δημοσίας υγείας και της στήριξης της οικονομίας. Δεν μπορεί κανείς να 
αρνηθεί ότι την προηγούμενη περίοδο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύ-
θηκε ουσιαστικά, με χιλιάδες νέες προσλήψεις και υπερδιπλασιασμό των 
ΜΕΘ. Οπωσδήποτε, η έκτακτη κατάσταση που έχει ενσκήψει με τις δεκά-
δες των νεκρών καθημερινώς, αλλά και τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, 
επιτάσσουν επιτάχυνση των μέτρων θωράκισης του ΕΣΥ. Για τον λόγο 
αυτό προκηρύχθηκαν, ήδη, 4.000 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και 900 
λοιπού προσωπικού, ενώ αναμένεται η προκήρυξη επιπλέον 700 θέσεων 
μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

 Ανάκαμψη της οικονομίας
Η πανδημία είχε άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία. Η κυβέρνηση έλα-

βε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων όσο διαρκού-
σαν οι αυστηροί περιορισμοί ύψους σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
ενώ μόνον στον χώρο της εστίασης αυτά αγγίζουν τα 7 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η πολιτική αυτή, όπως αναγγέλθηκε, θα συνεχιστεί για όσο ακόμη 
υπάρχει ανάγκη, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μείνουν όρθιες και να διατη-
ρηθούν οι θέσεις εργασίας. 

Σημαντικές, όμως, ήταν και οι αλλαγές που είχαμε στο επενδυτικό 
κλίμα και στην εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Το 
προηγούμενο διάστημα, και παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας, ανακοι-
νώθηκαν οι επενδύσεις της Amazon, της Pfizer, το ξεκόλλημα επιτέλους 
της επένδυσης στο Ελληνικό, επενδυτικές παρεμβάσεις στα ναυπηγεία 
της χώρας, αλλά και άλλες εμπορικές κινήσεις που δίνουν έναν αέρα αι-
σιοδοξίας για το μέλλον, όπως και ελπίδες για περιορισμό των απωλειών 
από το brain drain των προηγούμενων ετών. 

Η καλή εικόνα της χώρας, όμως, και η διαφημιστική εκστρατεία απέ-
δωσαν και στην αναστροφή του τουριστικού κύματος προς την πατρίδα 
μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 
2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 89% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2020, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν 
αύξηση κατά 140% και διαμορφώθηκαν κοντά στα 10,2 δισεκατομμύρια 

ευρώ. 
Ως εκ τούτου, δεν είναι καθόλου τυχαία τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 

9μηνο του 2021, που δίνει αύξηση της ανάπτυξης πάνω από το 9,3%, 
ενώ εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των επενδύσεων κατά 18,1%.

Μεταρρυθμίσεις 
Οπωσδήποτε, στα υπέρ της κυβερνητικής θητείας πρέπει να προστε-

θεί η τεράστια δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της ψηφιοποίησης του 
κράτους. Είναι χαρακτηριστική η εκτόξευση των ψηφιακών συναλλαγών 
το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν οι ψηφιακές επισκέψεις έφτασαν τα 150 
εκατομμύρια, ενώ το 2018 ήταν μόλις τα 8,8 εκατομμύρια.

Μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, με μακροπρόθεσμες θετικές προσδο-
κίες έχουν πραγματοποιηθεί και στον πολύπαθο χώρο της εκπαίδευσης 
-που κι αυτός ταλαιπωρήθηκε από την πανδημία- με την νομοθέτηση του 
ελάχιστου βαθμού εισαγωγής στα ΑΕΙ και την καθιέρωση την αξιολόγη-
σης. Η υπέρβαση των στεγανών και των ιδεοληψιών που δημιούργησαν 
οι δεκαετίες της μεταπολίτευσης στον χώρο της εκπαίδευσης είναι εκ των 
ων ουκ άνευ για την προσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας 
στα νέα παγκόσμια δεδομένα. Είναι μια προσπάθεια που έχει ήδη ξεκι-
νήσει, αλλά χρειάζεται ακόμη πολύ δρόμο για να φθάσει στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

Μια από τις βασικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε, επίσης, 
η πάταξη της εγκληματικότητας και της αποκατάστασης του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών, που είχε πληγεί κατά την περίοδο της διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενίσχυσε την ΕΛΑΣ τόσο 
σε προσωπικό όσο και σε υλικά μέσα, ενώ προχώρησε και σε αλλαγές σε 
θεσμικό επίπεδο. Οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα περιόρισαν τις δυνατό-
τητες γρήγορης αποφυλάκισης στα κάθε είδους εγκληματικά στοιχεία που 
είχε επιτρέψει η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Επιπλέον, παραμένει ως βασικός στόχος η επιτάχυνση της απονομής 
δικαιοσύνης και η αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας. Προς αυτή την 
κατεύθυνση έχουν γίνει, ήδη, σημαντικά βήματα, ενώ ιδιαίτερη αξία έχει 
το μήνυμα που έστειλε πρόσφατα ο Άρειος Πάγος με την αποπομπή έξι 
δικαστικών λειτουργών που είχαν παραπεμφθεί λόγω υπέρμετρων καθυ-
στερήσεων στην έκδοση αποφάσεων.

 Έτος σταθμός
Επομένως, το 2022 υπό ορισμένες συνθήκες, όπως είναι το τέλος της 

πανδημίας, αλλά και η κάμψη της ενεργειακής κρίσης που δημιουργεί 
αλυσιδωτές αυξήσεις στα αγαθά και στις υπηρεσίες, θα μπορούσε να 
γίνει έτος σταθμός μιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Μην λησμονούμε 
ότι εντός του έτους θα αρχίσουν να εισρέουν από το Ταμείο Ανάκαμψης 
ποσά που εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
ενώ συνολικά την περίοδο 2021-2027 θα εισρεύσουν 90 δισεκατομμύρια 
ευρώ, που θα προέλθουν, εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τον τα-
κτικό προϋπολογισμό της ΕΕ, το ΙnvestEU και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απο-
δείξει ότι είναι “παντός καιρού” και μπορεί στο εξής να ξετυλίξει με μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα το μεταρρυθμιστικό της σχέδιο προς όφελος 
του συνόλου των πολιτών, και πρωτίστως της νέας γενιάς.

  *Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρκούς Επι-
τροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της 
Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουρ-
γός.
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Σσσσσσσσσσσσςσσσσσσσσσσ!
Λέξεις κρεμασμένες σε 
αόρατα σχοινιά…
Αν πεις μια κουβέντα έστω, 
Αν πεις γειά σου,
Αν πεις πού πας,
Αν πεις, τί δουλειά έχεις εσύ τόσο μακριά,
Αν πεις…
Μια φορά θυμάμαι μ` αγαπούσες
 τώρα ΣΙΩΠΗ!!! 

Μην διαλέγεις λέξεις της αλμύρας!

Όπως στέλνεις γράμμα σ` ένα φίλο 
ή σ` έναν άγγελο στον Ουρανό,
όπως διαλέγεις ένα τροπάριο για να σώσεις 
τις λέξεις,
όπως μ` ένα κλείσιμο του ματιού 
συνεννοείσαι, 
με την ακρίβεια των Παπαδιαμάντιων 
διηγημάτων.

Αν πεις μια κουβέντα, 
πες την αν μπορείς στον ΑΙΩΝΑ 
ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ!

Λόγος μακρύτερος απ` τον καιρό.
Λόγος μια θλίψης ετοιμόρροπης, 
άθικτης, 
απ` τις κακουχίες των συμφερόντων. 

Ένας ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΘΟΣ 
για καινούργιες μέρες
απ` τα φοιτητικά χρόνια.

Αυτά που έβλεπε η άκρη του ματιού,
τα ενδοφλέβια τσιμπήματα
μιας νιότης αφιερωμένης στην υπέρβαση!

Στέλεχος της Τράπεζας του Ουρανού
φροντιστής επίγειων Δανείων επιλεχθείς.

Αν θέλεις να «ΔΙΝΕΙΣ»,
δεν τελειώνουν ποτέ οι θησαυροί 
του Κόσμου!

Και γιατί τα γράφω όλ` αυτά;
Η ανάγκη να κρατήσω στη ΖΩΗ αξίες,
που ξέρουν να ευεργετούν το Μέλλον.

Τόσα απροστάτευτα παιδιά,
τόσα διαγγέλματα δακρύων,
τόσα μικρά αγγελούδια 
ΖΟΥΝ στον προστατευτικό κύκλο 
των σπιτιών της ΑΓΑΠΗΣ
που ο Τέλης και οι φίλοι του δημιούργησαν,
συγκινώντας και παρακινώντας
 όλη την κοινωνία.

Αν πεις γειά σου Τέλη
Αν πεις Τέλη έφυγες
όταν ανοίγουν τα θαύματα τ` ουρανού 
των ΘΕΟΑΝΕΙΩΝ
αν πεις Τέλη,
τι καθήκοντα «ΑΝΑΛΜΒΑΝΕΙΣ ΠΑΛΙ» 
στην μνήμη όλων μας; 

Να μιλάς σιγανά, 
με λέξεις απείραχτες απ` τη βιασύνη
του Καιρού,
να νοιάζεσαι την  ευτυχή ισορροπία 
των αδύνατων,
να διδάσκεις ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ της Καλοσύνης,
να ΣΥΓΚΙΝΕΙΣ με λέξεις προσφάτως
 αποφυλακισμένες,
να είσαι μέλος των ΤΑΠΕΙΝΩΝ της ευεργεσίας,
αυτών που πήραν με άριστα 
το πτυχίο του ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ!

……Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι το σκοτάδι είναι βαθύ
κὶ  όμως ένα παλληκάρι δεν θα κοιμηθεί ΠΟΤΕ……

Ιωάννης Ναζλίδης

Κυβέρνηση παντός καιρού!
 Τι πετύχαμε το 2021 

και τι προσδοκούμε το 2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Ματαίωση της εκδήλωσης για τον Άγιο Βασίλειο

 Λόγω της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης σε κρούσματα  πανδη-
μίας , ματαιώνεται για άλλη μια χρονιά  η κατ’ έτος προγραμματισμέ-
νη θ. λειτουργία των Μικρασιατών Ημαθίας, στον να’ί’σκο του Αγίου-
Βασιλείου προστάτου του Συλλόγου.

Επίσης και το χορευτικό δρώμενο του χορού του Αγίου στον αύ-
λειο χώρο με το παραδοσιακό  και χαρακτηριστικό τραγούδι  από τα 
Φάρασα της Καππαδοκίας !! Χυτάτε να υπάμε σον ες Βασίλη  .

      Παρά ταύτα, επειδή Φέτος τιμούμε τα 100 χρόνια Μνήμης της 
Μικρασιατικής Καταστροφής και της Προσφυγιάς , την Κυριακή 9 / 1/ 
2022

θα εκκλησιασθούμε στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων και μετά την θ.λει-
τουργία θα τελεσθεί  Αρτοκλασία υπέρ Υγείας των μελών ,των φίλων  
του Συλλόγου και των οικογενειών τους.  

 ( Ως γνωστόν το μνημόσυνο των θυμάτων του ξεριζωμού τελείται  
στις

14 Σεπτ. στο Ι Ν Μητροπόλεως ).
Όσοι επιθυμείτε  θα προσέλθετε στον Ναό με τα αυστηρώς προ-

βλεπόμενα μέτρα  του Covid 19 για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας.

                                           Το    Δ.Σ.
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CMYK

Ρεκόρ 25 ετών σημείωσε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο, φτάνοντας στο 5%, 
την ώρα που στην Ελλάδα άγγιξε το 4,4%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ως φαίνεται το κύμα ανατιμήσεων σφυροκοπά τόσο την ευρωζώνη όσο και την Ελλάδα, με τις 
τιμές στην ενέργεια να έχουν λάβει την ανιούσα, πυροδοτώντας σειρά αυξήσεων και σε βασικά 
προϊόντα.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε  η Eurostat, τον Δεκέμβριο ο εναρμονι-
σμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα, ήταν ο έβδομος χαμηλότερος στην ευρωζώνη. 
Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, έφτασε στο 4,4% από 4% το Νοέμβριο και 2,8% τον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 5% από 4,9% 
τον Νοέμβριο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών, από τον Ιανουάριο 
του 1997 όταν και δημιουργήθηκε η Eurostat.

Η Eurostat αναμένει η ενέργεια να έχει και πάλι τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο 
(26,0% σε σύγκριση με 27,5% το Νοέμβριο). Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός 
(3,2% σε σύγκριση με 2,2% τον Νοέμβριο), τα βιομηχανικά προϊόντα εκτός ενέργειας (2,9% σε 
σύγκριση με 2,4% τον Νοέμβριο) και οι υπηρεσίες (2,4% σε σύγκριση με 2,7% τον Νοέμβριο).

Ο δομικός πληθωρισμός που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, εκτιμάται ότι παρέ-
μεινε αμετάβλητος στο 2,6%.

Αναμονή για τις τελικές ανακοινώσεις
Εν αναμονή και των επίσημων ανακοινώσεων από την ΕΛΣΤΑΤ την ερχόμενη εβδομάδα, ο 

υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, τόνισε 
ότι δεν θα αποτελεί έκπληξη αν ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο αγγίξει το 5%!

Με βάση τα στοιχεία της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στη χώρα 
μας είχε σκαρφαλώσει στο 4,8% σε ετήσια βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές στο φυσικό αέ-
ριο αυξήθηκαν κατ 180,9%, στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 45,2% και στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 
37,8%. Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν όμως και σε βασικά τρόφιμα όπως στο αρνί και το 
κατσίκι των οποίων οι τιμές κατέγραψαν αύξηση 21,3%, στο ελαιόλαδο 18,5% και στις πατάτες 
11%.

Πηγή ot.gr

Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός 
των Θεοφανείων στη Βέροια 

-Χειροθεσία Αναγνώστου

  Την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου το απόγευ-
μα, παραμονή της Δεσποτικής Εορτής της 
Βαπτίσεως του Κυρίου, ο Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων χοροστάτησε στον Μέγα Πανηγυρι-
κό Εσπερινό της εορτής στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων Βεροίας. Τον θείο λόγο 
κήρυξε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αντιγο-
νιδών και Προϊστάμενος του ως άνω Ιερού 
Ναού Αρχιμ. Παύλος Σταματάς.

 Στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού 
ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε Αναγνώστη 
τον κ. Χρήστο Ζερδαλή και ευλόγησε τη βα-
σιλόπιτα της ενορίας.

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ ευχαριστούμε θερμά και συγ-
χαίρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, που 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά μας και με την συναίνεση και συ-
μπαράσταση των καθηγητών και του Δ/ντή τους κ. Σταμάτη Χρυσή, 
συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα τροφίμων που παρέδωσαν    στη 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας.

Με την κίνησή τους αυτή οι μαθητές, βοήθησαν στον εμπλουτισμό 
των δεμάτων που δόθηκαν στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες της 
πόλης μας που στηρίζονται από την Φιλόπτωχο. Ευχόμαστε να συ-
νεχίσουμε να σας έχουμε αρωγούς και συμπαραστάτες σε  αυτή μας 
την αποστολή! 

Να έχετε μια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΙΣΙΟΔΟ-
ΞΙΑ και ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ .

Η ακρίβεια «μαστίζει» την Ευρωζώνη 
– Στο 5% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 

– Στο 4,4% στην Ελλάδα
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CMYK

Η Ελλάδα 
πρωταθλήτρια 

Ευρώπης 
στη διενέργεια τεστ 

κορονοϊού 

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης Λοιμώξεων(ECDC), η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη διενέργεια των διαγνω-
στικών τεστ για τη νόσο COVID-19. Μια «θετική» πρωτιά για την Ελλάδα 
που μέσω των Εθνικών δομών υγείας  πραγματοποιούνται καθημερινά, 
απολύτως δωρεάν  rapid test και PCR test, ενώ Παράλληλα διατίθενται ε-
κατομμύρια δωρεάν self test. Τα τεστ, που συνολικά αποτελούν ένα βασικό 
όπλο για τον έλεγχο της πανδημίας.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
Από 1/5/2020 – 30/12/2021 μόνον από τον ΕΟΔΥ έχουν πραγματοποιη-

θεί δωρεάν 8.759.556 διαγνωστικά τεστ, από τα οποία 7.642.167 rapid και 
1.112.389 pcr. 

• Η χώρα μας βρίσκεται στην 4η θέση της Ε.Ε. με τα περισσότερα  rapid 
και pcr τεστ.

• Από τον Απρίλιο έως και 30/12/2021 δόθηκαν δωρεάν 86.403.820 self 
test σε 7.669.956 πολίτες.

• Χάρη στα self test εντοπίστηκαν 1 στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 
δηλαδή 247.464 κρούσματα σε σύνολο 1.170.293.

• Για τη διενέργεια δωρεάν τεστ (self ,rapid, pcr) έχουν διατεθεί μέχρι σή-
μερα περισσότερα από 300 εκατ ευρώ».

«Αυτή είναι η μόνη αλήθεια για τους ελέγχους, η αλήθεια των αριθμών 
και των γεγονότων», υπογράμμισε σε δήλωσή του για το θέμα ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου

 

  

 
 

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: 
Τη Δευτέρα ξεκινούν 

οι χειμερινές εκπτώσεις 2022
 – Προαιρετικό το άνοιγμα της Αγοράς την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 
Από τον Εμπορικό Σύλλογο  Βέ-

ροιας ανακοινώνεται, ότι  σύμφωνα με 
το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι 
χειμερινές εκπτώσεις θα αρχίσουν τη 
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και θα λήξουν 
την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, 
εκτός από την αναγραφή της παλαιάς 
και της νέας μειωμένης τιμής των αγα-
θών και υπηρεσιών που πωλούνται με 
έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή 
και εμπορική επικοινωνία ποσοστού 
έκπτωσης. 

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

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

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

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβα-
ση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

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

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

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά 
την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 με προτεινό-
μενο ωράριο από τις 11:00 έως 16:00

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και καλές δουλειές.
Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση όλων των υγεινομικών  μέτρων προστασίας κατά του covid-19. 

Το Δ.Σ 

Πρώτη το 2021 στο Χ.Α. 
η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ 

με συναλλαγές 7 δισ. ευρώ 
και μερίδιο αγοράς 20%

 
Πρώτη, για τη δραστηριότητά της στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναδείχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ , με 

συναλλαγές άνω των 7 δισ.ευρώ το 2021 και μερίδιο αγοράς που υπερέβη το 20%.
Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ Κωνσταντίνος Ξένος, η εταιρεία έχει καταξιωθεί ως η χρημα-

τιστηριακή εταιρεία πρώτης επιλογής μεταξύ των ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών και έχει διπλασιάσει το μερίδιό της από 
το 2017.

Για το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αθροιστική αξία των συναλλαγών της εταιρείας ανήλθε σε 
7,04 δισ.ευρώ και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε σε 20,16% ενώ και το μήνα Δεκέμβριο η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ ήταν πρώτη με δια-
φορά, με μερίδιο άνω του 21% και συναλλαγές ύψους 438 εκ.ευρώ.

«Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ βελτιώνει διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης των ιδιωτών και επαγγελματιών επενδυτών, παρέχοντας υ-
πηρεσίες που αναβαθμίζονται με έμφαση στην καινοτομία και με στελέχη που διακρίνονται για την πολυετή εμπειρία και την υψηλή 
εξειδίκευσή τους», σημειώνει ο κ. Ξένος και υπογραμμίζει ότι το 2022 η εγχώρια κεφαλαιαγορά θα έχει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, 
χρηματοδοτώντας τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις και στηρίζοντας επενδύσεις που χρειάζονται για να υλοποιηθούν τα σχέδια 
του «Ελλάδα 2.0».

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παρέχει στους ιδιώτες πελάτες της την δυνατότητα συναλλαγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μεγάλο 
εύρος επενδυτικών προϊόντων, όπως μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα, παράγωγα προϊόντα, ETFs, καλύπτοντας τις ανάγκες 
τους ανάλογα με το προφίλ του κάθε επενδυτή.

Παρέχει επίσης συμβουλευτικές επενδυτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένα στελέχη καθώς και υπηρεσίες θεματοφυλακής και 
λογαριασμών περιθωρίου (margin accounts). Οι ιδιώτες πελάτες της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έχουν την δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας συναλλαγών (On-Line Trading) για ταχύτατες και ασφαλέστερες διαδικτυακές συναλλαγές, τόσο στο ελληνικό όσο και 
σε διεθνή χρηματιστήρια.

Για τους θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες με διεθνείς επενδυτικούς προσανατολισμούς, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ προσφέρει πρόσβαση 
σε πάνω από 40 ξένα χρηματιστήρια και περισσότερες από 20 ξένες ηλεκτρονικές αγορές ενώ κορυφαία είναι η θέση της εταιρείας 
στις συναλλαγές παράγωγων προϊόντων, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Making)της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είναι από τα πιο «δραστήρια», τόσο στην αγορά 
μετοχών (spot) όσο και στην αγορά παραγώγων προϊόντων και στην αγορά εταιρικών ομολόγων (mini bonds), παρέχοντας ση-
μαντική ρευστότητα στην αγορά ενώ το Τμήμα Ανάλυσης (Equity Research) είναι στελεχωμένο από έμπειρους και καταξιωμένους 
αναλυτές, οι οποίοι βοηθούν τους επενδυτές να εντοπίσουν, στον κατάλληλο χρόνο, νέες  επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική 
κεφαλαιαγορά.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από10-01-2022

μέχρι16-01-2022

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο08-01-2022

08:00-14:30 ΖΕ-

ΡΗΣ  ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.

ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ

ΚΤΕΛ)23310-62163

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑ-

ΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-28491

08:00-14:30ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ5323310-26789

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

19:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ 15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ 15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

Κυριακή09-01-2022

08:00-14:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

14:30-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟ-

ΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟ-

ΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Δευτέρα10-01-2022

14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ

3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ

3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Φαρμακεία

ΗΚΕΔόρισετουςδιαιτητέςτης12ηςαγωνι-
στικήςτηςSuperLeague2.

Τον αγώνα τουΝΠΣΒέροια με τονΑπόλ-
λωνΠόντουθαδιευθύνειοκ.Βάτσιοςαπότον
ΣύνδεσμοΔυτ..Αττικής)

Αναλυτικά:
SuperLeague2–12ηαγωνιστική
Κυριακή9/1–14:45
Βόρειοςόμιλος
ΠΑΟΚΒ-ΝίκηΒόλου(Σάββατο8/1–14:45)
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Βρούζος,Μηνούδης(Πιερίας)

Ολυμπιακός Β-Ξάνθη (Σάββατο 8/1 –
14:45)

Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας),Μαυρα-

ντωνάκης(Ηρακλείου)

Τρίκαλα-ΑλμωπόςΑριδαίας
Διαιτητής:Κατόπης(Σάμου)
Βοηθοί:Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας),Δι-

αμαντής(Ηπείρου)

ΑΕΛ-Καβάλα
Διαιτητής:Μαχαίρας(Αθηνών)
Βοηθοί:Αραβίδης,Τσολακίδης(Αθηνών)

ΑπόλλωνΛάρισας-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Νικολάου(Αθηνών)
Βοηθοί:Γουρνιάς,Καλλής(Ανατ.Αττικής)

Πανσερραϊκός-Πιερικός
Διαιτητής:Τακίδης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Μαλανδρής(Χαλκιδικής),Κουβαλά-

κης(Δράμας)

Ηρακλής-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Διαιτητής:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)
Βοηθοί:Καμπερίδης,Κουκούμης(Καβάλας)

Βέροια-ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί: Ζίρδας (Δράμας), Δίπλαρης

(Καρδίτσας)
Ρεπό:ΟλυμπιακόςΒόλου

Νότιοςόμιλος
Καλλιθέα-ΠαναθηναϊκόςΒ (Σάββατο 8/1 –

17:00)
Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Δασκαλάκης(Ηρακλείου),Φραγκια-

δάκης(Λασιθίου)

Ηρόδοτος-ΑΕΚΒ(Σάββατο8/1–14:45)
Διαιτητής:Δραγάτης(Ανατ.Αττικής)
Βοηθοί: Νικολάου (Αθηνών), Τυριακίδης

(Μακεδονίας)

Χανιά-ΑστέραςΒλαχιώτη
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)
Βοηθοί:Κορωνάς,Χρηστάκος(Πειραιά)

Ζάκυνθος-Εργοτέλης
Διαιτητής:Καδδάς(Αχαΐας)
Βοηθοί:Οικονόμου,Κακαφώνης(Αχαΐας)

ΟΦΙεράπετρας-Καραϊσκάκης
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθηνών)
Βοηθοί:Ισσά,Σταύρογλου(Αθηνών)

Αιγάλεω-Καλαμάτα
Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Λιόντος (Ηπείρου),Μποζατζίδης

(Μακεδονίας)

Λεβαδειακός-Κηφισιά
Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Νατσιόπουλος,Αηνάλης (Μακεδο-

νίας)

Ρόδος-Επισκοπή
Διαιτητής:Βλάχος(Ανατ.Αττικής)
Βοηθοί:Νίκζας,Μάνος(Λάρισας)
Ρεπό:ΔιαγόραςΡόδου

Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής
ΝΠΣΒέροια-ΑπόλλωνΠόντουοκ.Βάτσιος(Δ.Αττικής)

Μεταγραφική ενίσχυση από το «επάνω
ράφι» για τοΤμήμαΕπιτραπέζιαςΑντισφαί-
ρισης

Σημαντικήπροσθήκηστο αθλητικό δυνα-
μικότου«ΕνΣώματιΥγιεί»μετηνμεταγραφή
τουέμπειρουκαιπολυνίκηαθλητήΓιάννηΔη-
μητρακόπουλου!

ΟΔημητρακόπουλος είναι μόνιμος κάτοι-
κοςΑμαλιάδας και είναιπροσωπική επιλογή
τουΤεχνικούΔιευθυντήτουσωματείουμας,κ.
Καραϊωσήφ,οοποίοςβρίσκεταιγιαεπαγγελ-
ματικούςλόγουςστηνπεριοχή.Θααγωνιστεί
το2022με ταχρώματα του«ΕνΣώματιΥγι-
εί»,ως«δανεικός»(υποσχετικήενόςχρόνου)
απότοσωματείοΑ.Σ.ΆγιοςΧριστόφοροςστο
οποίοανήκει.ΈρχεταιναενισχύσειτοΤμήμα
ΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισηςκαισυγκεκριμένα
τοΟμαδικό τηςκατηγορίαςΤΤ8-10,αλλάκαι
ΤμήμαΣτίβου.

Όλα ταπαρακάτωμετάλλια και διακρίσεις
αφορούν διοργανώσεις της ΕΑΟΜΑΜΕΑ (
ΕθνικήΑθλητικήΟμοσπονδίαΑτόμωνμεΑ-
ναπηρίες),μόνοΠανελλήνιαπρωταθλήματα,
απότοέτος2002ωςσήμερα.

ΕπιτραπέζιαΑντισφαίρισηΑμεΑ
13Χρυσά-4Αργυρά-2ΧάλκιναΜετάλ-

λιασεΠανελλήνιαΠρωταθλήματαστοΑτομι-
κότηςκλάσης8ορθίων(συνεχόμεναπρώτος
απότο2011!).

6ΧάλκινασεΠανελλήνιαΠρωταθλήμα-
ταστηνκατηγορίαOpen.

    1Χρυσόκαι1ΑργυρόσεΠανελλήνια
ΠρωταθλήματαστοΟμαδικό.

ΣυμμετοχήσεΔιεθνήΤουρνουάσεΙτα-
λία,Βέλγιο,Ολλανδία και Ιορδανίαωςμέλος

τηςΕθνικήςΟμάδας
Ο ΓιάννηςΔημητρακόπουλος συμμετέχει

σταπρωταθλήματα αρτιμελών (ΕΦΟΕπΑ)&
Βετεράνων (ΠΟΦΕπΑ), με τονΑρίωναΑμα-
λιάδας και τον ΕρμήΑμαλιάδας αντίστοιχα,
μεδιακρίσειςσετοπικόεπίπεδο(περιφέρειας
Δυτ.Ελλάδας).

ΣτίβοςΑμεΑ
Παράλληλαμε τηνΕπιτραπέζιαΑντισφαί-

ριση,έχεικατακτήσεικαι10ΧρυσάΜετάλλια

στο Στίβο από το 2017, σε Σφαιροβολία &
ΑκοντισμόστηνΚατηγορίαF43

Επίσης έχει ένα ΧάλκινοΜετάλλιο στα
1.000μ ατομική χρονομέτρησηΠοδηλασίας
Πίσταςκαι4ηθέσηστηνατομικήχρονομέτρη-
σηστηνΠοδηλασίαΔρόμου,ενώέχειδιαρκή
συμμετοχή σε διάφορα αθλητικά γεγονότα
τηςπεριοχής τηςΗλείας και όχι μόνο, όπως
Ήλιδα -Ολυμπία μεποδήλατο, ποδηλατικά
Brevets,τρίαθλοΚουρούταςκ.α.

ΜεταγραφικήΠερίοδος2021-22
Στο «Εν Σώματι Υγιεί» με υποσχετική

ο Δημητρακόπουλος Ιωάννης
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Σε αναστολή
των πρωταθλημάτων προχώρησε 

και η ΕΠΣ Ημαθίας

Από τηνΈνωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας (Ε.Π.Σ.Η.)
καιτηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλουτηςανακοινώνονται
ταακόλουθα:

Με γνώμοναπάντοτε τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια όλων
τωνπολιτών και έχοντας υπόψη τις οδηγίες και συστάσεις τωναρ-
μόδιωνυγειονομικώναρχών τηςΠολιτείας, αλλά και τις αντίστοιχες
αποφάσειςτηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδίας(Ε.Π.Ο.),με
αίσθημαευθύνης,αποφασίζεταιηΑΝΑΣΤΟΛΗΤΗΣΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ
ΟΛΩΝΤΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ,ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ευθύνης τηςΈνωσης,που επρόκειτο ναπραγματοποιηθεί τοπρο-
σεχέςΣαββατοκύριακο8και9 Ιανουαρίου2022,λόγωτηςδιαρκώς
κλιμακούμενης εξάπλωσης του κορωνοϊούCOVID-19, τόσοανά την
επικράτεια, όσο και ειδικότερα στην ευρύτερηπεριοχή του νομού
Ημαθίας.

Ηκατάστασηθαεπαναξιολογηθείεκνέουτηνεπόμενηεβδομάδα,
ανάλογαμετηνπορείατηςπανδημίαςκαιτηγενικότερηεπιδημιολο-
γικήκατάστασηστηνΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας,καιθαληφθεί
νεότερηαπόφαση,ηοποίακαιθακοινοποιηθείεγκαίρωςσταΣωμα-
τεία.

Ιδιαιτέρωςσυνίσταταιπρος ταΣωματεία-Μέλη τηςΕ.Π.Σ.Η.στο
ωςάνωχρονικόδιάστημαμέχρικαιτηνεπανέναρξητηςαγωνιστικής
δραστηριότητας να επιδεικνύουνακόμημεγαλύτερηπροσοχήστην
πιστή και σχολαστική τήρηση των υγειονομικώνπρωτοκόλλων, ό-
πωςαυτάέχουνανακοινωθείαπότηνΠολιτείακαι τιςυπερκείμενες
αρχές.Ειδικότερα,τιςπροσεχείςημέρεςκαλόείναινααποφεύγεταιη
διεξαγωγήφιλικώναγώνωνκαιναενταθούνοιδιαγνωστικοίέλεγχοι,
στοπλαίσιοτηςόσοτοδυνατόνμεγαλύτερηςπροστασίαςόλωντων
εμπλεκομένωνφορέωνστοάθλημα,ιδίωςαπότηστιγμήπουθασυ-
νεχιστούνοιπροπονήσεις,είτεατομικές,είτεομαδικές

ΤιςΕλπίδεςΑμυνταίου
υποδέχεταιτοΣάββατο
8-1-2022στις4μ.μη

γυναικείαομάδατουΦιλίππου
Βέροιας.

Σάββατο8/1/2022
Α1γυναικών(3ηαγωνιστική-Β’φάση)
Γυμν. Καματερού (16:00): ΓΑΣ Καματε-

ρού -ΑΕΣΧΠυλαίας (Μερτινιάν -Φωκίτης,

Ανταλής)
Γυμν.«ΜάνοςΛοΐζος» (16:15):ΑΟΑΟΚο-

ρυδαλλού-ΑΟΠροσοτσάνης(Χαραλαμπίδης
-Ζήσης,Τσάκωνας)

Γυμν. Βύρωνα (18:00):Αθηναϊκός - Μ.
ΑλέξανδροςΓιαννιτσών(Βήτας-Σκλαβενίτης,
Μίγκας)

Γυμν.Νέας Ιωνίας (18:00):Ο.Φ.Νέας Ιω-
νίας-ΑναγέννησηΆρτας(Καρυδάκης-Γιακα-
λής,Αντωνόπουλος)

Α2Γυναικών(5ηαγωνιστική)

Γυμν.Φιλίππειο(16:00):ΦίλιπποςΒέροιας
-ΕλπίδεςΑμυνταίου(Νικολαΐδης-Μαυρίδης)

Α2γυναικών(5ηαγωνιστική)
ΔΑΚΝάουσας (16:00): Ζαφειράκης Νά-

ουσας-ΟρφέαςΚατερίνης (Λινάρδος -Μαυ-
ρίδης)

Δευτέρα10/1/2022
Β’Ανδρών(6ηαγωνιστική)
Γυμν. «Κραχτίδη» (20:00): Γ.Ε.Δράμας -

Πανσερραϊκός(Σαπανίδης-Ηλιάδης)

Πρόγραμμακαιδιαιτητές8/9ΙανουαρίουΑ1γυναικών
(3ηαγωνιστικήΒ’φάσης)Α2γυναικών(5ηαγωνιστική),

Β’ανδρών(2η,5η,6ηαγωνιστική)

Στηναναβολή τριώναγώνων
τηςSuperLeague2στοπλαίσιο
της12ηςαγωνιστικήςπροχώρη-
σεηδιοργανώτρια.

Αναβλήθηκαν λόγω κρου-
σμάτων οι αναμετρήσεις του
ΣαββάτουΠΑΟΚΒ-ΝίκηΒόλου,
Ολυμπιακός Β-Ξάνθη και Ηρό-
δοτος-ΑΕΚΒ.

Ηανακοίνωσηαναφέρει:
Σας ενημερώνουμεότι οι κά-

τωθιαγώνες της12ηςαγωνιστι-
κήςημέρας τουΠρωταθλήματος
Betsson Super League 2 που
ήτανπρογραμματισμένοι να δι-
εξαχθούν το Σάββατο 8.1.2022
αναβάλλονταιλόγωCovid19:

ΠΑΟΚΒ–ΝίκηΒόλου
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.Β–Α.Ο.

Ξάνθη
Π.Α.Σ.Α.Ηρόδοτος –Α.Ε.Κ.

Β

SuperLeague2
Επίσημα τρεις αναβολές το Σάββατο

Ποιαματςδεθαγίνουν

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον

Προμηθέα, υπέρο-

χο λούξ διαμέρισμα

84τ.μ.,1οςόρ,2Δ-

ΣΚWC, καινούργιο,

ωρομέτρηση.Πληρ.

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

ΔήμοςΑλεξάνδρειας
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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

του Σαββατοκύριακου

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
ΓΕΩΠΟΝΟΙΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
γιατοΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤΜΗΜΑΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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



Τηλ.2331068080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία

στηνΠατρίδα100+100τ.μ.

ισόγειοσε2.500τ.μ.οικό-

πεδο. 85.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

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.

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, πόρτα με 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,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λο-

γιστή για λογιστικό γρα-

φείο στη Βέροια. Πλη-

ροφορίες στο τηλέφωνο:

2331021106

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.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά για

γνωριμία κυρία έως 55

ετών. Πληρ. Τηλ. 6984

040769.

14 8-9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

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.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
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.



www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου8-9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202216

Γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια σε Βέροια και Νάουσα 
με καθαγιασμό υδάτων και καταδύσεις του Τιμίου Σταυρού

Τα Θεοφάνια, η εορτή της 
Βαπτίσεως του Κυρίου γιορτά-
στηκε την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 
2022 με επίσημη θεία λειτουρ-
γία από τον Μητροπολίτη Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμονα στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας, παρουσία των 
τοπικών πολιτικών και στρατι-
ωτικών αρχών. Ο μητροπολίτης 
κήρυξε τον Θείο Λόγο ενώ κατά 
τη διάρκεια της Θείας Λειτουρ-
γίας ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
Περιχώρων Βεροίας και Προ-
ϊστάμενος του Προσκυνηματι-
κού Ναού του Οσίου Αντωνίου 
Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας 
ανέγνωσε την Ποιμαντορική Ε-
γκύκλιο των Θεοφανείων.

Ακολούθησε στον αύλειο χώ-
ρο του Ναού, η Ακολουθία του 
Μεγάλου Αγιασμού, και ο καθα-
γιασμός των υδάτων στον πο-
ταμό «Τριπόταμο» της Βέροιας. 
Εξαιτίας των ιδιαιτέρων υγειονο-
μικών συνθηκών, οι καταδύσεις 
του Τιμίου Σταυρού πραγματο-
ποιήθηκαν άνευ λιτανευτικής πο-
μπής, αλλά με απευθείας προ-
σέλευση κλήρου, αρχών και λα-
ού στα σημεία καταδύσεως, τη-
ρουμένων των μέτρων κατά της 
πανδημίας του Covid-19. Παρό-
ντες, ο υφυπουργός Οικονομι-
κών Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
οι βουλευτές Τ. Μπαρτζώκας, Λ. 
Τσαβδαρίδης και Αγγ. Τόλκας, ο 
Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βορ-
γιαζίδης, εκπρόσωποι του Στρα-
τού και των Σωμάτων Ασφαλείας 
και εκατοντάδες πιστών. 

Αμέσως μετά ο Μητροπολί-
της, όπως κάθε χρόνο, μετέβη 
στο άλσος του Αγίου Νικολάου 
στη Νάουσα όπου τέλεσε επίσης 
τον καθαγιασμό των υδάτων. Το 
μεσημέρι ο κ. Παντελεήμων, με-
τά τον καθαγιασμό των υδάτων 
στη Βέροια και τη Νάουσα, με-
τέβη στο φράγμα της λίμνης του 
Αλιάκμονος, όπου πραγματοποί-
ησε επίσης την κατάδυση του 
Τιμίου Σταυρού ενώ  για τέταρτη 
φορά πραγματοποιήθηκε η ρίψη  
του Σταυρού, από τον Μητροπο-
λίτη που συνοδευόταν από πα-
τέρες της Ιεράς Μητροπόλεως, 
στον Θερμαϊκό κόλπο, πλησίον 
των εκβολών του Λουδία.
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