
SMS για 
επικίνδυνα 

καιρικά 
φαινόμενα 

στους 
κατοίκους 

των Πιερίων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Παραλαβή 2 νέων οικίσκων
 που αυξάνουν τους χώρους 

ιατρικής φροντίδας

-Ξενοδόχοι Ημαθίας: Απαιτείται  άμεση κρατική 
παρέμβαση για την επιβίωση του κλάδου

 «Έφυγε» από 
κορονοϊό σε 

ηλικία 48 ετών 
ο προπονητής 

Μάκης
 Αμπρικίδης

Δημαιρεσίες στα δημοτικά
 συμβούλια Βέροιας, 

Νάουσας και Αλεξάνδρειας
-Ποιοι εκλέχθηκαν στα προεδρεία, στις οικονομικές 

επιτροπές και στις επιτροπές ποιότητας ζωής

Στο 12% η προβλεπόμενη μέση 
πληρότητα  των καταλυμάτων 

του Νομού μας στο σύνολο 
της χειμερινής περιόδου

Ο Θεόδωρος Μητράκας 
νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

-Στην Οικονομική Επιτροπή  
ο Στέργιος Μουρτζίλας από την ΠΕ Ημαθίας

«Τρελή» πορεία νταλίκας 
έκλεισε για 7 ώρες 

το νέο δρόμο για Νάουσα

Πρωτοφανής 
χιονόπτωση στο Σέλι 

Έκλεισε ο δρόμος Σέλι-Νάουσα, 
προβλήματα στην 

ηλεκτροδότηση του χωριού
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«Παίρνει μπροστά η 
μηχανή» του χιονοδρομικού 

3-5 Πηγάδια;
  Επιτέλους αυλαία στο σίριαλ για την μίσθωση του 
Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια Νάουσας, 
που τελικά μισθώνεται στην εταιρεία των αδερφών 
Νουλίκα για τα επόμενα 23 χρόνια. Εκτός του ετησίου 
μισθώματος, το ζητούμενο που απαιτεί λύση είναι η 
επένδυση για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού που 
περιλαμβάνεται στον μοναδικό φάκελο που κατατέθηκε 
το πρωί της Δευτέρας από μια τοπική μεν εταιρεία, αλλά 
που είναι ένας έμπειρος και δοκιμασμένος «παίκτης» 
στον χώρο. 
  Παράλληλα το «ξεπάγωμα» των χρημάτων που 
υποσχέθηκε η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι η άμεση 
επιδίωξη προκειμένου σε συνεργασία δήμος και 
εταιρεία-μισθωτής να μεταμορφώσουν ένα χιονοδρομικό 
στολίδι που μπορεί αλλάξει τις ισορροπίες όχι μόνο στον 
χειμερινό τουρισμό, αλλά να προσελκύει επισκέπτες όλο 
τον χρόνο. 
  Χάθηκε χρόνος με ευκαιριακές σύντομες μισθώσεις 
τόσα χρόνια, η προφανής μόνιμη λύση της μακροχρόνιας 
μίσθωσης και επένδυσης επιτέλους ήρθε και όλοι 
προσδοκούμε τα ανάλογα αποτελέσματα…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αγαπίου

«Τρελή»πορείανταλίκαςέκλεισεγια7ώρες
τονέοδρόμογιαΝάουσα

Για περίπου 7 ώρες παρέμεινε
κλειστήη νέα επαρχιακήοδόςΒέροι-
ας-Έδεσσας το απόγευμα τηςΠαρα-
σκευής(07/01), λόγω εκτροπής νταλί-
κας.Συγκεκριμέναφορτηγόδημόσιας
χρήσεως κινούμενο στη νέα επαρχι-
ακήοδόΒέροιας-Έδεσσας,στούψος
της δεύτερης διασταύρωσης γιαΑγ.
Γεώργιο, εξετράπη αριστερά τηςπο-
ρείαςτουπέρασεπάνωαπότοδιπλό
μεταλλικό κιγκλίδωμα, μπήκε στο α-
ντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφού
επανήλθε στο αρχικό ρεύμα κίνησης
του κατέληξε δεξιά και ακινητοποιή-
θηκεστοκιγκλίδωμα.Άγνωστοιπαρα-
μένουνοι λόγοιπου έχασε ο οδηγός
τονέλεγχοτουβαρέοςοχήματος.Στο
σημείο επιχείρησαν τρία περιπολικά
τηςΤροχαίαςΒέροιας,περιπολικότου
τμήματοςΝάουσαςκαιηΠυροσβεστι-
κήυπηρεσίαΒέροιας,γιαναδιευκολύ-
νουντηνκυκλοφορίαπουδιεκόπηγια
αρκετέςώρες και έγινε εκτροπή της,
αφού ο δρόμος παρέμεινε κλειστός
απότις7 τοαπόγευμαμέχρι τις2 τα
ξημερώματα. Ευτυχώς δεν υπήρξε
τραυματισμός.

Πραγματικάσοκαριστική είναι
η ανάρτηση που έκανε ο πρό-
εδρος τουΑγροτικού συλλόγου
Ημαθίας,περιγράφονταςπόσοά-
σχημαχτύπησεο κορωνοϊός την
οικογένειά του και το δράμαπου
βιώνει.Αναλυτικάηανάρτησητου
αναφέρει:

‘’Φίλοι και φίλες,
Μετά από πολυήμερη μάχη 

που έδωσα με τον covid-19 σε 
σημείο να κινδυνέψει η ζωή μου, 
ο θεός μου χάρισε την ζωή για να 

γίνω καλύτερος άνθρωπος και να συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον 
μοναχογιό μου.

Παρ΄ όλα αυτά, πέρασα μεγάλες δοκιμασίες και βίωσα δύσκο-
λες στιγμές που δεν επιθυμώ κανείς, μα κανείς, να ζήσει.

Σε διάστημα 40 ημερών, έφυγε από τη ζωή ο πεθερός μου, στη 
συνέχεια ο πατέρας μου και σήμερα κηδέψαμε την πολυαγαπημέ-
νη μου σύζυγο.

Η απόφαση να τεθούν σε αναστολή χιλιάδες υγειονομικοί έχει 
συντελέσει αρνητικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, γεγονός 
που βιώσαμε προσωπικά , γιατί θα υπήρχαν σίγουρα καλύτερες 
συνθήκες νοσηλείας και δεν θα χάνονταν ΑΔΙΚΑ χιλιάδες συνάν-
θρωποι μας.

Σας ζητώ συγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στα 
εκατοντάδες μηνύματα σας(ευχές, αγροτικά ζητήματα κ.α.) αλλά 
η κατάσταση της υγείας μου δεν το επέτρεπε. Τέλος, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον Θεό, για όλες αυτές τις δοκιμασίες που περνάμε. 
Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας , να προσευ-
χόμαστε και να μην ξεχνάμε ότι η επίγεια ζωή είναι προσωρινή και 
ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να κερδίσει τον παράδεισο.

Καλό παράδεισο και καλή αντάμωση Ελένη μου, αγαπημένε 
μου Πεθερέ και Πατέρα μου. Σας ευχαριστούμε για όλα!’’

Χρήστο,οΘεόςνασουδώσειυπομονήκαιδύναμη.

SMS
για επικίνδυνα

καιρικά φαινόμενα 
στους κατοίκους

των Πιερίων
Έ κ π λ η ξ η

προκάλεσε σε
κατοίκους χω-
ριών στα Πιέ-
ρια, το ειδικό
μήνυμα που
έλαβαν χθες
στις 6 το από-
γευμα(Δευτέρα
10/01)  από
την Πολιτική
Προστασίαως
προειδοποίηση
για επικίνδυνα
καιρικά φαινό-
μενα. Τακινη-
τά τους χτύ-
πησαν με τον
χαρακτηριστικόήχοκαι τομήνυμαανέφερε:«Προ-
ειδοποίησηγια επικίνδυνακαιρικάφαινόμεναστην
περιοχή σας το επόμενο 48ωρο.Αποφύγετε τις
μετακινήσεις.Ακολουθείτε τιςοδηγίες τωνΑρχών».
Όπωςμαςανέφερανδύοαναγνώστεςμαςαπότην
Σφηκιά,όντωςηβροχήχθεςήτανέντονηκαιαναμέ-
νουν ίσωςκαι χιόνισήμερα,ωστόσοπερισσότερο
ανησύχησαναπότομήνυμα,παράαπότακαιρικά
φαινόμενα, αφούόπωςμαςανέφεραν είναι μαθη-
μένοισεδύσκολεςκαιρικέςσυνθήκεςστηνπεριοχή
τους.Αςμηνξεχνάμεχειμώναςείναι!

Πρωτοφανής χιονόπτωση και πεσμένα δέντρα
χθες στο Σέλι

ΗπυκνήχιονόπτωσηαπόνωρίςχθεςσυνεχίζεταιστοΣέλικαιτασυνεργείακαιμηχανήματατουδήμουΒέροιαςκαι
τηςΠ.Ε.Ημαθίας,φροντίζουναπότηνπρώτηστιγμήγιατοναποχιονισμότουχωριούκαιτουοδικούδικτύου.Ωστό-
σο,χθεςτοαπόγευμα(Δευτέρα10/01)ησυνεχήςχιονόπτωσηπροκάλεσετηνπτώσηδέντρουστονεπαρχιακόδρόμο
Σελίου–Νάουσας,1,5χλμμετάτοχωριό,μεαποτέλεσμαναδιακοπήηκυκλοφορία.Σύμφωναμεπληροφορίες,τα
εκχιονιστικάαρχικάτοέκανανλίγοστηνάκρη,ενημερώθηκεηΠυροσβεστικήΥπηρεσίαΝάουσας,πουεπενέβηέκοψε
τοδέντρο,καθώςκαιμεγάλακλαδιάπουείχανπέσειστοοδόστρωμακαιαποκαταστάθηκεηκυκλοφορία.Τοοδικόδί-
κτυοείναιανοιχτόαπόΒέροιακαιΝάουσαπροςΣέλι,αλλάχρειάζονταιαντιολισθητικέςαλυσίδες.

Σ.Σ.: Γύρω στς 11.00 το βράδυ, μετά από υπόδειξη της Τροχαίας Βέροιας, έκλεισε ο δρόμος Σελίου-Νάουσας, α-
φού η βαριά χιονόπτωση έριξε και άλλα δέντρα στο οδόστρωμα, ενώ πτώσεις κλαδιών αναφέρθηκαν και στο δρόμο 
Σελίου-Βέροιας από κατοίκους που έφυγαν από το χωριό το βράδυ λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση.

Συγκλονίζειηανάρτηση
τουΧρήστουΒοργιάδη

O κορωνοϊός ξεκλήρισε την οικογένεια του
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Παραλαβή 2 νέων οικίσκων που αυξάνουν τους χώρους ιατρικής φροντίδας 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας βρί-
σκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση  να ανα-
κοινώσει την παραλαβή 2 νέων οικίσκων που 
αυξάνουν συνολικά κατά 60 τμ. τους χώρους 
ιατρικής φροντίδας στο Νοσοκομείο. 

Οι οικίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για παροχή 
ιατρικής φροντίδας στα πλαίσια διαχείρισης της 
πανδημίας βραχυπρόθεσμα και ως προσθήκη 
στο σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων μακρο-
πρόθεσμα  με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 
πολιτών.

Η αναβάθμιση του Νοσοκομείου Νάουσας 
συνεχίζεται καθώς αυξάνονται ολοένα οι ιατρι-
κές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες 
της πόλης αλλά και της Περιφέρειας γενικότερα.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Νάουσας
Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημαιρεσίες στα δημοτικά συμβούλια 
Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας

-Ποιοι εκλέχθηκαν στα προεδρεία, στις οικονομικές επιτροπές και στις επιτροπές ποιότητας ζωής

Τα νέα προεδρεία και τα μέλη των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής για το 2022 
και 2023, εξέλεξαν το πρωί της Κυριακής 9 Ιανουαρίου, τα δημοτικά συμβούλια Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάν-
δρειας σε ειδικές δια ζώσης συνεδριάσεις. 

Βέροια: Η ίδια σύνθεση στο προεδρείο 
Με την ίδια σύνθεση συνεχίζει το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβούλιου Βέροιας, μετά τις δημαιρεσίες 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στο Δημαρχείο.
Έτσι, παραμένει πρόεδρος ο Άρης Λαζαρίδης που ήταν η μοναδική πρόταση που κατατέθηκε από την 

πλευρά της πλειοψηφίας, 26 ψήφους και 8 λευκά. Αντιπρόεδρος εκ νέου ο Δημήτρης Πυρινός, μοναδική 
πρόταση της παράταξης Μπατσαρά, με 27 ψήφους, 6 λευκά και ένα άκυρο και Γραμματέας ο Μιχάλης Σου-
μελίδης, από την παράταξη Παυλίδη με 28 ψήφους και 6 λευκά.

Τη νέα 9μελή Οικονομική Επιτροπή το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας αποτελούν οι: Στέλιος Ασλάνογλου 
(πρόεδρος), Βασίλης Παπαδόπουλος, Αλέκος Τσαχουρίδης, Στέργιος Διαμάντης, Λάζαρος Ασλανίδης, Άρης 
Λαζαρίδης, Δημήτρης Πυρινός, Γιώργος Μιχαηλίδης και Κυριάκος Θεοδωρίδης.

Τη νέα 9μελή επίσης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποτελούν οι: ΗλίαςΤσιφλίδης (πρόεδρος), Στέλιος 
Ασλάνογλου, Λαζ. Ασλανίδης, Θαν. Σιδηρόπουλος, Κώστας Ρίζος, Συρμούλα Τζήμα, Γ. Γουλτίδης, Πετρίνα 
Μουχτάρη και Δημ..Τσανακτσίδης.

 Στη Νάουσα
 Στις δημαιρεσίες του Δήμου Νάουσας εκλέχθηκαν στο Προεδρείο: Πρόεδρος ο Γιώργος Βασιλείου, που 

διαδέχθηκε τον Γιάννη Γιαννούλη και οι  Σταύρος Ζάχος και Σταύρος Τσέλιος, στις θέσεις τους αντιπροέ-
δρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου αντίστοιχα..

Στην Οικονομική επιτροπή εκλέχθηκαν: Πρόεδρος Δώρα Μπαλτατζίδου, Αδαμίδης, Βασιλειάδης, Θανα-

σούλης, Τασιώνας, Δολδούρης, Βαλσαμίδης Λακηνάνος, Τσέλιος.
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Πρόεδρος Γιώργος Τριανταφύλλου, Μπαλτατζίδου, Θανασούλης, Τζου-

βάρας, Καραγιαννίδης, Λαζαρίδου, Κουτσογιάννης, Χατζηιωαννίδης, Παρθενόπουλος.
Στην Αλεξάνδρεια

 Η Όλγα Μοσχοπούλου εκλέχθηκε εκ νέου, με 22 ψήφους και 9 λευκά, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξάνδρειας, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Δημήτρης Ματσούκας και στη θέση του Γραμ-
ματέα ο Γιώργος Μαντζώλας.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, από την οποία προέκυψαν τα εξής:

 Στην Οικονομική Επιτροπή πρόεδρος παραμένει ο δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης ο οποίος όρισε ως 
μέλη και τους αντιδήμαρχους Στέφανο Δελιόπουλο και  Στέφανο Δριστά. Εκλέχθηκαν επίσης οι: Όλγα Μοσχο-
πούλου, Σωτήρης Τόκας (Αθανάσιος Παντόπουλος, Μανώλης Σταυρής αναπληρωματικά μέλη),

Κιρκιλιανίδης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Εμμανουήλ (αναπληρωματικά μέλη, Παπαδόπουλος Απόστολος, 
Βογιατζής Ευάγγελος), Κιοσέογλου Ιερεμίας (Ρεσινιώτης Απόστολος αναπληρωματικά μέλη), Χαλκίδης Μιχα-
ήλ (Κυτούδης Μόσχος αναπληρωματικό μέλος).

 Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορίστηκαν από τον Δήμαρχο οι αντδήμαρχοι Νικόλαος Σαρακατσιάνος 
(ως Πρόεδρος) και οι αντιδήμαρχοι Στέφανος Δριστάς και Αθανάσιος Κούγκας.

Εκλέχθηκαν επίσης: Τόκας Σωτήριος, Παντόπουλος Αθανάσιος, Συρόπουλος Δημήτριος, Καστανά Όλγα, 
Στυλιανίδης Παρασκευάς, Λαφαζάνη Ελένη, με αναπληρωματικά μέλη τους: Τσιλιοπούλου Πολυξένη, Καμανά 
Νικόλαο, Βογιατζής Βαγγέλη, Χατζόπουλο Θωμά, Κιοσέογλου Ιερεμία, Μπουκουβάλας Αθανάσιο.



ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΤΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

   Αντιπροσωπεία  μαθητών  του Γ2 τμήματος του 3ου  ΓΕΛ Βέροιας  επισκέφθηκε την Φιλόπτωχο παραμονές Χριστουγέννων 
και παρέδωσε το ποσό των 115 ευρώ που με τη συναίνεση και προτροπή της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Ελισάβετ  Λαζοπούλου και 

της Δ/τριας κ. Αναστασίας Καρακώστα συγκέ-
ντρωσαν καθώς   και γλυκά και εδέσματα από 
την σχολική γιορτή τους που πρόσφεραν μαζί 
με τις ευχές τους στους σιτιζόμενους της εστίας 
μας. 

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρι-
στούμε θερμά και συγχαίρουμε τους μαθητές 
και τις μαθήτριες που ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα μας και πρόσφεραν οικονομική βοήθεια 
και χαρά στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες 
της πόλης μας που στηρίζονται από την Φι-
λόπτωχο. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε να σας 
έχουμε αρωγούς και συμπαραστάτες σε  αυτή 
μας την αποστολή! 

Να έχετε μια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ, ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ και ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥ-
ΧΙΕΣ. 
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Πέμπτη 6/1 - Παρασκευή 7/1 - Σάββατο 8/1 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Πρόγραμμα Rapid Test
 στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από 
κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρακάτω μέ-
ρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. 
Παύλου):

Από χθες Δευτέρα 10.01.22 έως Παρασκευή 14.01.22 από τις 8:30 έως τις 
15:00 και

Κυριακή 16.01.22 από τις 8:30 έως τις 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότη-

τας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 

14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

Σύλλογος Πολυτέκνων 
Ν. Ημαθίας:  Ανοιχτός διαγωνισμός 

για δημιουργία λογοτύπου 
-Υποβολή προτάσεων μέχρι 10 Απριλίου 2022
Ο σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας διαπίστωσε την αναγκαιότητα για δη-

μιουργία λογοτύπου  προκειμένου να χρησιμοποιείται ως ΄΄σήμα κατατεθέν΄΄ με 
σκοπό την κωδικοποιημένη επικοινωνία μας με όλους τους φορείς και τις υπηρε-
σίες που επικοινωνεί-αλληλογραφεί, αλλά και να τον κάνει εύκολα αναγνωρίσιμο 
από όλους.

Ο λογότυπος που θα επιλεγεί πρέπει να απεικονίζεται από ένα  γράφημα που 
θα εκφράζει το σύνολο των ιστορικών και παραδοσιακών στοιχείων του συλλόγου 
(ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες κλπ) και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κάθε δράση του συλλόγου.

Μετά τα προαναφερόμενα προκηρύσσουμε ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ των 
μελών και φίλων του συλλόγου, με την υποβολή προτάσεων μέχρι 10 Απριλίου 
2022, στο emailτου συλλόγου.

Το ΔΣ στη συνέχεια θα  αποφασίσει την καλύτερη ή τον συνδυασμό προτάσε-
ων και θα γίνει ανάθεση σε επαγγελματία γραφίστα ο οποίος θα υλοποιήσει την 
απόφαση.

Σας προτρέπουμε όλους μικρούς και μεγάλους να συμμετέχετε καθότι δίνεται 
η δυνατότητα και σε άτομα που δεν έχουν γραφιστικές γνώσεις να καταθέσουν τις 
ιδέες τους αλλά μπορεί η δικής σας πρόταση να επιλεγεί ως λογότυπος του συλ-
λόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Ο  Γ. Γραμματέας

 Βελέντζας Ιωάννης   Τουμπουλίδης Νικόλαος

Erasmus+: Στη Βαρκελώνη 
από χθες 20 μαθητές του 3ου 

Εσπερινού ΕΠΑΛ Βέροιας 
Στις 10 Γενάρη 2022 είκοσι μαθητές/τριες και δύο εκπαιδευτικοί του 3ου 

Εσπερινού ΕΠΑΛ Βέροιας αναχωρούν για την Βαρκελώνη, στα πλαίσια υ-
λοποίησης εγκεκριμένου σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1 στον τομέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+2019, με κωδικό α-
ριθμό 20191EL01KA102062342 και τίτλο «H ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο 
στην περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων με γεροντική άνοια».

Το σχέδιο κινητικότητας αφορά τους τομείς Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας 
και Πληροφορικής και στοχεύει στην απόκτηση πολύτιμων επαγγελματικών 
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνάμα με την βελτίωση των διαπολι-
τισμικών και γλωσσικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων.

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι κατά την υλοποίησή του να αναπτυχθεί 
κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας στους συμμετέχοντες μαθητές/
μαθήτριες και σημαντικός σκοπός του είναι η διάχυση της αποκτηθείσας 
εμπειρίας και γνώσης στην τοπική κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελ-
λάδα είναι το ΙΚΥ.

Πρόγραμμα διενέργειας δωρεάν 
rapid tests στη Νάουσα

Συνεχίζονται στη Νάουσα οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον γενικό πληθυσμό, 
που προγραμμάτισε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με 
τον δήμο.  Συγκεκριμένα, από χθες Δευτέρα (10.01.2022) έως και την Παρασκευή 
(14.01.2022), θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests από τις 09:00 έως τις 
15:00, στο ΚΑΠΗ Νάουσας (η προσέλευση των πολιτών θα πρέπει να γίνεται έως 
τις 14:30). 

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, καθώς και να δίνουν τον 
αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον 
ΕΟΔΥ.



Η Ιδιωτική Κεφα-
λαιουχική Εταιρεία 
με την  επωνυμία 
«Ορεινός Τουρισμός 
ΙΚΕ», των αδελφών 
Νουλίκα πλειοδότη-
σε έναντι τιμήματος 
ύψους 31.000 ευρώ 
πλειοδότησε στη 
ανοικτή διαδικασία 
της δημοπρασίας 
εκμ ίσθωσης του 
Χιονοδρομικού Κέ-
ντρου «3 – 5 Πηγά-
δια» που πραγμα-
τοποιήθηκε στην 
αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου 
Νάουσας, χθες Δευ-
τέρα 10 Ιανουαρίου 
2022 .

Η εν λόγω εται-
ρεία η οποία ανακη-
ρύχθηκε ανάδοχος θα κληθεί, όπως  προβλέπει η σχετική δια-
κήρυξη, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό εκμίσθωσης του 
Χιονοδρομικού Κέντρου  «3 – 5 Πηγάδια»  για 23 έτη, βάζοντας σε 
εφαρμογή τον σχεδιασμό και το επενδυτικό της πλάνο.

Μιλώντας για το θέμα με τον δήμαρχο Νάουσας Νικόλα Καρανι-
κόλα, μας έδωσε μια πρώτη εικόνα από τα σχέδια και την προοπτι-
κή λειτουργίας των 3-5 Πηγαδιών.

«Υπήρχαν δύο υποψήφιοι, εκ των οποίων ο ένας ζητούσε ολι-
γοήμερη αναβολή λόγω κόβιντ αλλά δεν μπορούσαμε να την δώ-
σουμε και παρότι θέλαμε όσες περισσότερες υποψηφιότητες γίνεται 
προχωρήσαμε στον διαγωνισμό».

Κατόπιν τούτου και αφού ελέγχθηκε εξονυχιστικά ο φάκελος 
του υποψηφίου σχήματος, όπως είπε ο δήμαρχος, ανακηρύχθη-
κε ανάδοχος η εταιρία «Ορεινός Τουρισμός ΙΚΕ», με ένα σχέδιο 
ανάπτυξης του Χιονοδρομικού το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει 
να λειτουργεί  άμεσα με μία απαραίτητη συντήρηση και να αρχίσει 
σιγά-σιγά να αποκαθίσταται η  πλήρης λειτουργία του. «Το τελικό 
σενάριο είναι πολυεπίπεδο και αναφέρει πρώτα από όλα 500.000 
ευρώ ίδια κεφάλαια της εταιρείας, συμμετοχή στον αναπτυξιακό νό-
μο με μία πρόταση χρηματοδότησης της εταιρίας περίπου τριών ε-
κατομμυρίων ευρώ ενώ συνεχίζουμε και εμείς να ζητούμε ως Δήμος 

την χρηματοδότηση επί του χιονοδρομικού, αφού το συγκεκριμένο 
σενάριο μας επιτρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. 
Μετά το πέρας των τριών ετών θα μιλάμε για ένα χιονοδρομικό 
κέντρο 12 μηνών το οποίο θα έχει εγκαταστάσεις για χιονοδρομία 
αλλά και για αθλητικό και ορεινό τουρισμό, μονοπάτια, παιχνίδια, 
περιπατητικές διαδρομές,  ένα τετράστερο ξενοδοχείο, ακόμα και 
Αστεροσκοπείο στην κορυφή του βουνού, διότι υπάρχει θέαση στον 
ουρανό και πολλές προτάσεις οι οποίες σιγά-σιγά θα αρχίσουν να 
υλοποιούνται».

Αναμενόμενη ωστόσο είναι μια χρονική καθυστέρηση, αφού 
πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες με πρώτο βήμα την συντή-
ρηση. Όμως τις ημέρες αυτές χιονίζει στο βουνό, ενώ θα πρέπει 
να υπογράψει την κατοχύρωση του διαγωνισμού η οικονομική 
επιτροπή η οποία εκλέχθηκε μόλις προχθές. Θα πρέπει επίσης να 
ακολουθήσει σχετική συμβολαιογραφική πράξη για τις μισθώσεις, 
σχετικές υγειονομικές άδειες για το λιφτ μπαρ  και ότι άλλο προβλέ-
πεται. Όλα αυτά θα χρειαστούν κάποιες μέρες και όπως υπολογίζει 
ο δήμαρχος από Φεβρουάριο αναμένεται να ανοίξει τμηματικά το 
χιονοδρομικό κέντρο, ενώ η πλήρης λειτουργία του θα ολοκληρω-
θεί εντός των επόμενων τριών ετών. «Τα 3 – 5 Πηγάδια θα πρέπει 
να αρχίσουν να κινούνται. Το έχει ανάγκη όλη η περιοχή, να δου-

λέψουν και τα ξενοδοχεία και όλος ο νομός», τονίζει ο δήμαρχος 
επαναλαμβάνοντας την πάγια πρότασή του  για ένα πλαίσιο κοινών 
εργαλείων συνεργασίας και δικτύωσης των δύο των Χ.Κ. της Ημαθί-
ας, του Σελίου και των 3-5 Πηγαδιών, ακόμα και σε επίπεδο υποδο-
μών, για το καλό και την ανάπτυξη όλου του Νομού.

Σοφία Γκαγκούση
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

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

Βασιλείου και της Δόμνας, το γένος Με-
λιοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στα Ασώματα Βέροιας και 
η ΖΗΝΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του Γε-
ωργίου και της Μαρίας, το γένος Παρα-

σκευοπούλου, που γεννήθηκε στην Κοζάνη και κατοικεί 
στην Κοζάνη, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.Άρπαξαν χρυσό κόσμημα 

από τον λαιμό ηλικιωμένης 
μέσα στο σπίτι της

Συνελήφθησαν στις 6 Ιανουαρίου 2022 το απόγευμα σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμή-
ματος Βέροιας, δύο ανήλικοι ημεδαποί, καθώς όπως διαπιστώθηκε λίγη 
ώρα νωρίτερα, μπήκαν σε παράνομα σε οικία ηλικιωμένης γυναίκας 
στη Βέροια και αφαίρεσαν ένα χρυσαφικό κόσμημα που φορούσε στο 
λαιμό της. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου 2022 το μεσημέρι σε περιοχή της 

Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας 
ημεδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος εκκρεμούσε καταδικαστική απόφα-
ση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών, για απάτη κατ’ 
εξακολούθηση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιατρό χειρουργό κο 

Δεμερτζίδη που εγχείρησε με επιτυχία τη μητέρα 
μου Αναστασία καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό 
της Κλινικής «Ευαγγελισμός» του Νίκου Αντωνιά-
δη και τους εύχομαι δύναμη και υγεία.

Ο γιος
Γεώργιος Παπαβραμίδης

 Στην εταιρία «Ορεινός Τουρισμός ΙΚΕ», των αδελφών Νουλίκα, 
η εκμίσθωση των «3 – 5 Πηγαδιών» για 23 χρόνια

 Δήμαρχος Νάουσας: «Σε τρία χρόνια θα μιλάμε 
για ένα πολυεπίπεδο χιονοδρομικό κέντρο, 12μηνης λειτουργίας»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  προσφέ-
ρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  
, το τηλέφωνο του Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 11 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Σχοινά Ημαθίας η Μαρίκα Στόϊου 
σε ηλικία 88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 10 Ια-

νουαρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στη 
Νέα Νικομήδεια Ημαθίας ο Ανα-
στάσιος Σαλονικίδης σε ηλικία 
86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 11 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 1.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Γρηγ. Γούτας σε ηλικία 69 ετών. 
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο 
ΔΙαβατού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 9 Ια-

νουαρίου 2022 στις 11.15 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιπ-
ποκράτης Ιωαν. Τσατσανίδης 
σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα 
Η μητέρα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσ-
σης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Έφυγε από τη ζωή 
ο Βασίλειος Μαγαλιός

Ο Βασίλειος Μαγαλιός ή-
ταν από τους παλαιότερους 
συνεργάτες του ΛΑΟΥ στην 
Μελίκη και στην ευρύτερη 
περιοχή του δήμου Αλεξάν-
δρειας, ενώ οι δεσμοί με την 
οικογένεια Πατσίκα γυρνάνε 
πίσω στις αρχές της δεκα-
ετίας του ΄60, όταν ο εκλι-
πών ήταν από τους πρώτους 
συνεργάτες της πρώτης εκ-
δοτικής προσπάθειας της 

οικογένειας, της τότε τοπικής εβδομαδιαίας εφημερίδας 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ». 

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 
2022 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Μελίκης.

Η οικογένεια του ΛΑΟΥ εκφράζει ειλικρινή συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συνεργάτη μας και 
εύχεται καλό παράδεισο!

Πανηγύρισε η Σκήτη 
του Τιμίου Προδρόμου 

στον Αλιάκμονα

  Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο 
λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας επί τη 
εορτή της συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου.

Βεροίας Παντελεήμων: «Σκέψεις 
για μία καρποφόρο χρονιά»

 
 Την Πέμπτη 

6 Ιανουαρίου 
το απόγευμα ο 
Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπα-
νίας κ. Παντελε-
ήμων πραγμα-
τοποίησε διαδι-
κτυακή ομιλία 
στη σειρά των 
εκπομπών «Ε-
πισκοπικός Λό-
γος» και ανέπτυξε το θέμα: «Σκέψεις για μία καρποφόρο χρονιά», με την ευκαιρία 
της εισόδου του νέου έτους 2022.  

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαιρία πνευματικής 
ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και μεταδί-
δεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιο-
φωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος» στη συχνότητα 
των 90.2 FM..

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

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».

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΟΙΑΣ

Ιερά Αγρυπνία
Επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος

Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις
Θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 

2022 και ώρα 9.00 μ.μ. στον Ιερό
 Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων

 Πέτρου και Παύλου Βεροίας.



Σειρά αιτημάτων για την στήριξη του κλάδου τους που 
πλήττεται για δεύτερη χρονιά από την πανδημία, καταθέτει 
η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας δια του προέδρου της Δημή-
τρη Μάντσιου και του Γραμματέα Κώστα Παπαοικονόμου, 
θέτοντας υπόψιν της κυβέρνησης τα προβλήματά τους τα 
οποία καταγράφουν αναλυτικά σε δημόσια επιστολή τους, 
τονίζοντας:

«Ένα και μόνο δεκαήμερο τουριστικής κανονικότητας στο 
σύνολο της χειμερινής περιόδου η οποία διαρκεί 120 μέρες, 
δηλαδή τέσσερις μήνες, αντιστοιχεί σε μόλις 12% μέση 
πληρότητα. Αλήθεια για αυτή την επιτυχία πανηγυρίζουμε, 
όλες αυτές τις μέρες; Δυστυχώς σήμερα, το «success story» 
του χειμερινού τουρισμού περιορίζεται σε τρεις ή  τέσσερις 
περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες είχαν πράγματι 100% πλη-
ρότητα μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, αλλά μόνο για λίγες μέρες. Και δυστυχώς, από 
τις 10 Ιανουαρίου 2022, κανείς δεν θα ασχολείται μαζί τους. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα...

Ειδικότερα, στην Ημαθία με δύο χιονοδρομικά κέντρα, οι 
πληρότητες κατά το 15νθημερο της εορταστικής περιόδου του 2019 
ήταν 92% ενώ το αντίστοιχο 15νθήμερο φέτος έκλεισε με μόλις 34% 
και με 2 μονάδες να μην κατάφερουν να ανοίξουν .

Θυμίζουμε ότι τα ξενοδοχεία μας έκλεισαν τον Μάρτιο του 2020 
και άντεξαν σχεδόν δύο χρόνια χωρίς δουλειά, παραμένοντας τυπικά 
ανοικτά – ουσιαστικά κλειστά. Η υγειονομική εξέλιξη της πανδημίας 
όμως και τα νέα μέτρα που ανακοινώνονται για την αναχαίτιση της 
διασποράς της Omicron, αποτελούν την «ταφόπλακα» του χειμερι-
νού τουρισμού όχι μόνο για τον προορισμό μας, αλλά για το σύνολο 
των επιχειρήσεων της ηπειρωτικής – ορεινής Ελλάδας. Δεν θα υπάρ-
χει ουσιαστικά από σήμερα για εμάς αντικείμενο δραστηριότητας, 
αφού οι επισκέπτες μειώνονται ή εξαφανίζονται -  σε αντίθεση με την 
αγωνία μας που αυξάνεται μέσα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.

Την ίδια ώρα, τα αστικού τύπου ξενοδοχεία δίνουν σκληρή μάχη 
επιβίωσης, αφού κρατήσεις δεν υπάρχουν, παρά μόνο ακυρώσεις. 
Κλαδικές εκθέσεις αναβάλλονται επ΄ αόριστον, όσα ελάχιστα συνέ-
δρια και εκδηλώσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν ματαιώνονται 
και η κατάσταση, με τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται να βελτι-
ωθεί πριν τις αρχές Απριλίου. 

Τα ξενοδοχεία δεν κατεβάζουν τον... γενικό κάθε Δευτέρα. Είναι 
ζωντανοί οργανισμοί που έχουν καθημερινές ανάγκες, οι οποίες και 
δεν καλύπτονται μόνο με τους (όποιους σε αριθμό) επισκέπτες του 
Σαββατοκύριακου. Η πλειοψηφία είναι μικρές οικογενειακές επιχει-
ρήσεις που αδυνατούν να καλύψουν ζημίες δύο ετών. Πώς θα αντα-
ποκριθούμε στα έξοδα μας, στο μισθολογικό και το υπέρογκο ενερ-
γειακό κόστος, στην ίδια την καθημερινότητα μας, όταν από την άλλη 
πλευρά το κόστος μετακίνησης (καύσιμα, διόδια) έχουν εκτοξευθεί 
στα ύψη με αποτέλεσμα οι προορισμοί μας να «απομονώνονται» 

ακόμα περισσότερο;  Με δουλειά μόλις 10 ημερών;  
Τα ξενοδοχεία δεν είναι - και μη μας συγκρίνετε -  καταλύματα 

βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb που «ανοίγουν» Χριστούγεν-
να, Πάσχα και τα οποία δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις: Ούτε ΦΠΑ, 
ούτε φόρο διαμονής, ούτε τέλος παρεπιδημούντων, ούτε αυξημένα 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού πληρώνουν, ούτε προσωπικό α-
πασχολούν, ούτε υγειονομικά πρωτόκολλα εφαρμόζουν, ούτε χίλια 
πιστοποιητικά και αδειοδοτήσεις χρειάζονται για τη λειτουργία τους.

Η υγειονομική κρίση δεν έχει τελειώσει, υπάρχει και θα συνεχι-
στεί όλο το χειμώνα. Η φιλοξενία χρειάζεται τώρα ουσιαστική και 
στοχευμένη στήριξη για να διασφαλίσει τη συνέχεια ύπαρξής της, τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τις θέσεις εργασίας. Για αυτό και 
απαιτούμε: 

• Άμεση εκταμίευση των ποσών που εκκρεμούν προς πληρωμή 
στις επιχειρήσεις από τη δράση της «Επιδότησης κεφαλαίου κίνησης 
πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξε-
νίας» 

• Άμεση ολοκλήρωση της αποπληρωμής των οφειλόμενων στις 
επιχειρήσεις ποσών από το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και 
από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ (χωρίς παρα-
κρατήσεις για εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεων)

• Μείωση του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων 
που είναι ενταγμένοι στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κάτω του 50% ή αν αυτό δεν 
είναι εφικτό εφαρμογή του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων 
εργασίας – οι επιχειρήσεις μας τους προσεχείς τρεις (3) μήνες δεν 
θα έχουν επί της ουσίας αντικείμενο δραστηριότητας

• Παράταση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ έως την 30-6-2022 
• Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (πε-

ριλαμβανομένων και των δόσεων ρυθμίσεων) έως την 31-3-2022
• Ενεργειακή επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης» 
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Ευχαριστήριο του «Έρασμου» για τη 
διανομή δεμάτων αγάπης

Όπως κάθε χρόνο, ενόψει της εορταστικής περιόδου του 
αγίου Δωδεκαημέρου Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και 
Φώτων, ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
εξασφάλισε τη διανομή δεμάτων αγάπης με βασικά είδη 
διατροφής σε συμπολίτες μας από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, και ιδίως εν μέσω της υγειονομικής συγκυρίας που 
διανύουμε, λόγω της COVID-19, με όλες τις οικονομικές, 
ψυχολογικές και εν γένει κοινωνικές επιπτώσεις της. 

Για τη φετινή μας εκστρατεία αγάπης, καθώς και για την 
κάλυψη βασικών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της δομής μας,  οφείλουμε 
να ευχαριστήσουμε εγκάρδια τους χορηγούς επιχειρηματίες της αγοράς αλλά και συ-
μπολίτες που ενίσχυσαν το έργο μας με το δικό τους μοναδικό τρόπο! Πιο συγκεκριμέ-
να μεταξύ αυτών ευχαριστούμε:

- Την εμπορία κρεάτων των Υιών Γαλίκα  - Το κρεοπωλείο «Φάρμα Κύρτσιος»
- Την εμπορία κρεάτων «ΚΑΔΟΓΛΟΥ» - Την αλυσίδα supermarket LIDL HELLAS 
- Την αλυσίδα supermarket «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ»  - Την κ. Γκανάρα Πηνελόπη
Την κ. Μ. Βλαχογιάννη (Goody’s Burger)  - Τον κ. Αλέξη μαυρίδη (Plaza)
- Την εταιρεία «ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» (κ. Β. Λιανίδη) για τη στήριξή της καθώς 

και τους συνεργάτες της Γεωπόνους κ.κ. Δέα και Παραδείση για τις προσφορές τους 
σε είδη διατροφής. 

- Την εταιρεία αγροτικών προϊόντων «NBMG AGRO IKE» (Ν.Νέγκας)
- Την κ. Αθηνά Τζιούρτζια - Την κ. Λίνα Τουπεκτσή
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακε-

δονίας (2014 -2020).  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος 

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Πορίσματα εκτίμησης
 των ζημιών από τον 

παγετό, σε Μέση, 
Λαζοχώρι και Ταγαροχώρι

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, α-
πέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών 
της Δ/Τ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Μέση, Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι) για τον 
ΠΑΓΕΤΟ στις 28/03/2021. 

Τα πορίσματα είναι στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον 
Δήμο Βέροιας και στη διάθεση των παραγωγών. Το χρονικό 
διάστημα για υποβολή ενστάσεων είναι 10 ημερολογιακές 
ημέρες, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 20/01/2022.

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της 
διασπορά του covid 19, μπορούν να υποβάλουν ένσταση 
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο τηλέφωνο του αντα-
ποκριτή 2331350535.

Προτεινόμενες Ημερομηνίες για ένσταση:
Δευτέρα 10/01/2022 
Τετάρτη 12/01/2022 
Δευτερά 17/01/2022
Τετάρτη 19/01/2022
Πέμπτη 20/01/2022.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Ικανοποίηση για την

 επέκταση των μέτρων 
στήριξης λόγω της 

ενεργειακής ακρίβειας 
ΚΑΙ στις επιχειρήσεις

Από τον Τάσο 
Μπαρτζώκα, Βου-
λευτή Ημαθίας της 
Νέα  Δημοκρατίας 
ανακοινώνονται τα 
εξής:

« Έχω, εδώ και 
αρκετό διάστημα, ε-
πισημάνει, αξιοποι-
ώντας κάθε μέσο 
της κοινοβουλευ-
τικής και πολιτικής 
μου ιδιότητας, ότι 
ενόψει της ενεργει-
ακής ακρίβειας το 
σχήμα οικονομικής 
στήριξης πρέπει να 
επεκταθεί ΚΑΙ στις 
επιχειρήσεις, προ-
κειμένου να μην 
είναι αυτές τα «θύ-
ματα» μιας ακόμα 
κρίσης.

Σύμφωνα με τα 
ανακοινωθέντα, α-
πό τον Ιανουάριο 
θα επιδοτηθούν ο-
ριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, 
επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέ-
δου τάσης. Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και 
αφορά όλη την μηνιαία κατανάλωση. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης 
ορίζεται σε 65€/MWh.

Από τον Φεβρουάριο και μετά, εξετάζεται, σε συνεργασία με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η επιδότηση να είναι προσαρμοσμέ-
νη ανά επαγγελματικό κλάδο ανάλογα με την βαρύτητα του ενεργειακού 
κόστους στην λειτουργία της επιχείρησης.

Επεκτείνεται επίσης και η επιδότηση του φυσικού αερίου από την 
Κυβέρνηση σε όλους τους Εμπορικούς Καταναλωτές και στη Βιομηχανία 
ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων. Για τον Ιανουά-
ριο του 2022 η επιδότηση ανέρχεται στα 30 €/MWh.

Τα ανακοινωθέντα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση και η εφαρμογή 
τους θα υποδείξει κατά πόσο επαρκούν. Από την πλευρά μου, δηλώνω 
ικανοποίηση που έπιασαν τόπο οι παρεμβάσεις μου. Θα εξαντλήσω κάθε 
μέσο, προκειμένου η ελληνική επιχείρηση να λάβει τη μέγιστη δυνατή 
υποστήριξη». 

Στο 12% η προβλεπόμενη μέση πληρότητα  
των καταλυμάτων του Νομού μας 

στο σύνολο της χειμερινής περιόδου
-Ξενοδόχοι Ημαθίας: Απαιτείται  άμεση κρατική 

παρέμβαση για την επιβίωση του κλάδου



Μέχρι αργά χθες το 
βράδυ αναμενόταν 
τα θετικά κρούσμα-

τα στην ομάδα του ΝΠΣ 
Βέροια για να αποφασιστεί 
στην συνέχεια βάση του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου 
η αναβολή η όχι του αγώνα 
της Τετάρτης 12/1/2022 
στην Καρδίτσα με την τοπι-
κή Αναγέννηση. 

Δύοακόμημεταγραφές
Μετά την απόκτηση του Καπνίδη

και τουΚούατεγκηδιοίκησηβρίσκεται

στην αναζήτηση ενός αμυντικού χαφ
καιενόςαμυντικούώστεναενισχυθεί
ακόμηπερισσότερο η βασίλισσα του
βοράστηνμάχηπουδίνειγιατηνάνο-
δοστηνSL1

Οισυνεχείςαναβολές τωναγώνων
μπορεί να επηρεάσουνπολύσοβαρά
τοπρωτάθλημα της sl2  γιατί θαανα-
γκαστούν οι ομάδες  να κάνουν τρία
παιχνίδια την εβδομάδα για να βγουν
οιαγωνιστικές.

Αυτόσημαίνει οτιπροπονητές  και
παίκτες πρέπει να αντέξουνσε έναν
πολύ σκληρό μαραθώνιοπου θα «ε-
πιβιώσει» αυτόςπου θα έχει ενναλα-
κτικές λύσεις μεταξύ της μίας και της
άλληςαγωνιστικής.

ΗΚΕΔόρισε τους διαιτητές της 13ης
αγωνιστικήςτηςSuperLeague2.

Τον αγώνα μεταξύ τηςΑναγέννησης
ΚαρδίτσαςμετονΝΠΣΒέροιαθαδιευθύ-
νει οκ.Βεργέτηςαπότονσύνδεσμοτης
Αρκαδίας.ΕπίσηςοιΗμαθιώτεςδιαιτητές
ΔημήτρηςΜαλούταςκαιΓιώργοςΜελτσα-
νίδης θα διευθύνουν κρίσιμα παιχνίδια
τηςSL2.

Υπάρχει όμως καιπάλι σοβαρός κίν-
δυνος να αναβληθούν κάποιαπαιχνίδια
αφούπολλέςομάδεςέχουναρκετάκρού-
σματαΚορωνιού, και φυσικά τα καιρικά
φαινόμενατουΔΙΟΜΗΔΗπουθα«κτυπή-
σει»Τρίτη καιΤετάρτη την χώραμας. με
βροχέςκαιχιόνιακαισταπεδινά.

Αναλυτικά:
SuperLeague2–13ηαγωνιστική
ΤΕΤΑΡΤΗ (12/1)
ΒόρειοςΟμιλος(15:00)
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Βέροια
Διαιτητής:Βεργέτης(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Λιόντος (Ηπείρου),Μποζατζί-

δης(Μακεδονίας)
4ος:Βλάχος(Αν.Αττικής)

Πιερικός-Ηρακλής
Διαιτητής:Ψυχουλάς(Βοιωτίας)
Βοηθοί:Φίλος (Βοιωτίας),Δελής (Βοι-

ωτίας)
4ος:Νικολάου(Αθηνών)

Ξάνθη-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Τσιάρας(Καβάλας)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Κου-

κούμης(Καβάλας)
4ος:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)

Θεσπρωτός-ΟλυμπιακόςΒ
Διαιτητής:Καδδάς(Αχαϊας)
Βοηθοί:Κακαφώνης (Αχαϊας),Οικονό-

μου(Αχαϊας)
4ος:Μπούμπας(Ηπείρου)

Καβάλα-ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Στυλιανός(Τρικάλων)
Βοηθοί:Μανασης (Τρικάλων),Κουβα-

λάκης(Δράμας)
4ος:Πουλικίδης(Δράμας)

ΑλμωπόςAριδαίας-ΑΕΛ

Διαιτητής:Κακουλίδης(Θράκης)
Βοηθοί: Τζιότζιος (Θράκης), Σάββας

(Σέρρων)
4ος:Μέγας(Πιερίας)

ΟλυμπιακόςΒόλου-ΠΑΟΚΒ
Διαιτητής:Ρηγόπουλος(Ηλείας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),Φαλτάκας

(Γρεβενών)
4ος:Τσαμούρης(Πειραιά)

ΝίκηΒόλου-Τρίκαλα(13/1–15:00)
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Δέλλιος (Ημαθίας), Κοττορός

(Δωδεκανήσου)
4ος:Τσιοφλίκη(Λάρισας)

ΝότιοςΟμιλος(15:00)
Κηφισιά-Ρόδος
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου),

Φραγκιαδάκης(Λασιθίου)
4ος:Στάμος(Ηλείας)

ΑΕΚΒ-Λεβαδειακός
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί:Νατσιόπουλος (Μακεδονίας),

Μαυραντωνάκης(Ηρακλείου)
4ος:Βρέσκας(Πιερίας)

Καλαμάτα-Ηρόδοτος
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας-Λευ-

κάδας)

Βοηθοί:Δημόπουλος (Δυτ.Αττικής),
Οικονόμου(Δυτ.Αττικής)

4ος:Αλάμπεης(Αθηνών)

ΠαναθηναϊκόςΒ-Αιγάλεω
Διαιτητής:Μπαϊρακτάρης(Αθηνών)
Βοηθοί:Αραβίδης (Αθηνών),Τσολακί-

δης(Αθηνών)
4ος:Μαχαίρας(Αθηνών)

Καραϊσκάκης-Καλλιθέα
Διαιτητής:Σιντόρης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Φραγκούλης (Πρέβεζας-Λευ-

κάδας),Κωνστάντιος(Ευβοίας)
4ος:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)

Εργοτέλης-ΟΦΙεράπετρας
Διαιτητής:Μπακογιάννης(Αθηνών)
Βοηθοί:Αϊναλής (Μακεδονίας),Δίπλα-

ρης(Καρδίτσας)
4ος:Κουκουράκης(Χανίων)

ΑστέραςΒλαχιώτη-Ζάκυνθος
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Πλάκας(Δυτ.Αττικής),Αθανα-

σοπούλου(Μεσσηνίας)
4ος:Καλατζής(Θεσσαλίας)

Διαγόρας-Χανιά
Διαιτητής:Λάμπρου(Ευβοίας)
Βοηθοί: Πριόνας (Ευβοίας), Δετση

(Δωδεκανήσου)
4ος:Δραγάτης(Αν.Αττικής)
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Οιδιαιτητέςτης13ηςαγωνιστικής
Αναγέννηση Καρδίτσας-ΝΠΣ Βέροια ο κ. Βεργέτης (Αρκαδίας)

Σε αναμονή
με τα αποτελέσματα των 

κρουσμάτων στον ΝΠΣ Βέροια

ΣύλλογοςΠαλαίμαχων
ΓΑΣ-ΠΑΕΒέροια

Αναβάλλεται η κοπή της πίτας
Μεαπόφαση του τοΔ.Σ τουΣυλλόγουανακοίνωση τηναναβολή της κοπής

τηςπίταςτουσυλλόγουπουήτανπρογραμματισμένηγιατηνΔευτέρα31Ιανουα-
ρίου2022λόγοτωνεκτάκτωνμέτρωνγιατηνπανδημία.

Επίσηςέγινεγνωστόοτιμέχριτις15Μαρτίουτου2022δενθαγίνεικαμίαφι-
λικήσυνάντηση(μεπαλαίμαχουςΚαβάλας,ΠανσερραικούκαιΚορίνθου)καιθα
οριστούννέεςημερομηνίεςανάλογαμετηνεξέλιξητουκορονοιού
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Βέροια: «Έφυγε» από κορονοϊό 
σε ηλικία 48 ετών ο προπονητής 

Μάκης Αμπρικίδης

«Έφυγε» νικημένοςαπό τον κορονοϊόοπροπονητήςποδοσφαί-
ρουκαιπαλαίμαχοςποδοσφαιριστήςΜάκηςΑμπρικίδης,γνωστόςκαι
ως«Πέπε».Οεκλιπώςτιςτελευταίες40ημέρεςνοσηλευότανστονο-
σοκομείοτηςΒέροιας.ΟΜάκηςΑμπρικίδηςήταν48ετών,καταγόταν
απότηνΒεργίνακαιζούσεστηνΒέροια.Ήτανπατέραςδυοπαιδιών.

ΗΕΠΣΗμαθίαςεκφράζειτασυλλυπητήρια
γιατονθάνατοτουΜάκηΑμπρικίδη

Τασυλλυπητήριαστηνοικογένεια τουΜάκηΑμπρικίδη εξέφρασε
μεανακοίνωσητουτοΔ.ΣτηςΕΠΣΗμαθίας

«ΟΠρόεδρος τηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας
(Ε.Π.Σ.Ημαθίας) κ.ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣκαισύσσωμο τοΔ.Σ.
αυτής εκφράζουν ταβαθιά τουςσυλλυπητήριαπρος την οικογένεια
καιτουςοικείουςτουΘΩΜΑΑΜΠΡΙΚΙΔΗγιατοναπροσδόκητοχαμό
του.Αςείναιελαφρύτοχώμαπουθατονσκεπάσει»

ΟΜΑΣΒεργίναςθρηνείτονχαμότουπροπονητή
τουΜάκηΑμπρικίδη

«Πάγωσε»όλοτοχωριότηςΒεργίναςμετηνθλιβερήείδησητου
θανάτουτουαγαπημένουτουςφίλουκαιπροπονητήτηςομάδαςΜά-
κηΑμπρικίδηπου«έφυγε»απότηνζωή.

ΣτομήνυμάτουοΜΑΣΒεργίναςαναφέρειταεξής:
«Τοσοκμεγάλοόπως και η θλίψημας για τονάδικο χαμό του

προπονητή μας και αδελφό μαςΜάκη.Να εκφράσουμε τα θερμά
συλλυπητήριαστηνοικογένειάτου,πουαφήνειπίσωτουτηναγαπη-
μένη τουσύζυγο και τα δύουπέροχαπαιδάκια του.Καλό ταξίδι και
καλήαντάμωσηcoach.«

Την πρώτη μετα-
γραφή του 
Ιανουαρίου θα 

ανακοινώσει ο ΝΠΣ 
Βέροια αφού απέκτησε 
δανεικό τον επιθετικό 
του Εργοτέλη  Charles 
Kwateng που είναι 24 
χρονών.

ΟΕργοτέληςανακοίνωσε την
παραχώρηση του Τσαρλς Κού-
ατενγκως δανεικούστηΒέροια,
έωςτοτέλοςτηςαγωνιστικήςσε-
ζόν.ΟΒέλγοςμεσοεπιθετικόςφέ-
τοςέπαιξεσεεννιάματςμε τους
Κρητικούς,σημειώνονταςκαιένα
γκολ.Συνολικά,απότο2018έως
σήμερα, μέτρησε 53 ματς και ε-
πτάγκολμετονΕργοτέλη.

Σε δηλώσεις του ο τεχνικός
διευθυντήςτουΕργοτέληΓιώργος
Τουτζάρηςμαςείπε.«Απόμαςο
παίκτηςέχειφύγεικαιανήκειπλέ-
ονστηνΒέροια.Τα έχει βρει και
με την νέα του ομάδα πιστεύω
να ανακοινωθεί αφού οπαίκτης
περάσει ιατρικές εξετάσεις και υ-
πογράψει το νέο τουσυμβόλαιο.
Είμαισίγουροςοτι ταιριάζει στην
ομάδα τηςΒέροιαςπου έχει ένα

έμπειρο σύνολο και μπορεί να
βοηθήσειάμεσα.»

Αναλυτικάηανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Εργοτέλης ανακοι-

νώνει τον δανεισμό τουCharles
KwatengστηνΒέροια.

Μετά από επαφές που εί-
χαν  οι άνθρωποι των διοικήσε-
ων επήλθε η συμφωνίαπροκει-
μένου ο 24χρονος (γεννηθείς

27/5/1997)εξτρεμναπαραχωρη-
θείέωςτοτέλοςτηςαγωνιστικής
σεζόν στην ομάδα τηςΗμαθίας
με οψιον αγοράς μετα την λήξη
τουδανεισμού.

Να υπενθυμίσουμε ότι  ο
“Charlito” ήρθε στην ομάδα μας
το καλοκαίρι του 2018 ενώ τον
περασμένο Ιούλιο ανανέωσε το
“κιτρινόμαυρο”συμβόλαιο του ε-
ως30Ιουνίουτου2023.

ΟKwatengσχολιάζοντας τον
δανεισμότουστηνομάδατηςΒέ-
ροιας επεσήμανε: «Είμαι ευγνώ-
μωνγιαόλααυτά ταχρόνιαπου
βρίσκομαιστονΕργοτέλη.Αισθά-
νομαι λίγοπερίεργαπουφεύγω
ναπάωσεάλληομάδα.Σίγουρα
είναι θετικό το γεγονός ότι ηΒέ-
ροιαέχει μεγάλεςφιλοδοξίεςκαι
στόχοςτηςείναιάνοδος.»

Στην«Βασίλισσα»τουβοράοΤσαρλςΚουάτενγκ
ΓιώργοςΤουτζάρης:«Απόμαςτελείωσε»

Ανακοινώθηκε ο Chares
Kwateng από τον ΝΠΣ Βέροια

Και επίσημα πλέον
παίκτηςτηςΒέροιαςείναι
ο Τσάρλς Κούατεγκ  με
στόχο να βοηθήσει την
νέα του ομάδα μέχρι το
καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ανακοί-
νωση

Από την ΠΑΕ ΝΠΣ
ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνεται
η έναρξη συνεργασίας
με τον ποδοσφαιριστή
Charles Kwateng. Γεν-
νημένος στη Λιέγη του
Βελγίουστις 27/5/1997ο
Kwateng  αγωνίζεταιως
ακραίος επιθετικός και
ξεκίνησε την καριέρα του
στις ακαδημίες της JMG
Lier.Υπέγραψετοπρώτο
του επαγγελματικό συμ-
βόλαιομε την ομάδα της
Lierse όπου αγωνίστηκε

μέχριτο2018.Τοκαλοκαίριτου2018μετεγγράφηκεστονΕργοτέλημετονο-
ποίοέχεισυμβόλαιοωςτο2023.Πλέον,οποδοσφαιριστήςεντάσσεταιμέχρι
τοτέλοςτηςφετινήςπεριόδουστορόστερτηςΒασίλισσαςτουΒορράμετη
μορφήδανεισμούαπότηνΠΑΕΕργοτέληςκαιoptionαγοράς.

WelcometotheQueenCharlito!

ΉρθεστηνΒέροια
οCharlesKwateng

Στα γραφεία τηςΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ βρέθηκε το νέο
απόκτημα της ομάδαςCharlesKwateng.Τονποδοσφαι-
ριστή καλωσόρισανο γενικόςδιευθυντής ΓιώτηςΤσαλου-
χίδης και ο εκπρόσωπος της διοίκησης Κωνσταντίνος
Μπίκας.

ΑπόχθεςΔευτέρα10Ιανουαρίου,οKwatengενσωμα-
τώνεταιστοποδοσφαιρικότμήμακαιτίθεταιάμεσαστηδι-
άθεσητουπροπονητήτηςΒασίλισσαςτουΒορρά,Παύλου
Δερμιτζάκη.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε 
η βεροιώτικη γυναικεία ομάδα 
«Veria Ladies», την Κυριακή 
(9/1/2022), με την Σοφία Μαρ-
γαρίτη να είναι η τυχερή αφού 
έτυχε το φλουρί, παραλαμβάνο-
ντας χρηματικό δώρο από το Δ.Σ. 
της ομάδας.
Διοίκηση,προπονητής και παίκτριες δια-

σκέδασαν με τηνψυχή τους, ακολουθώντας
τοφιλικόμεταξύγονέωνκαικοριτσιών,με το
τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 3-2 υπερ
τωνγονιών.

Ο«ΛΑΟΣ» εύχεται στην ομάδα υγεία και
επιτυχίεςτοννέοχρόνο.

Έκοψαντηνπρωτοχρονιάτικηπίτα
οι«VeriaLadies»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από10-01-2022 

μέχρι 16-01-2022 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 11-01-2022

13:30-17:30 ΠΑ-

ΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ.

Αγ.Αντωνίου) 23310-

67420

21:00-08:00 ΛΙΑ-

ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα τα-

ξί)23310-72677

Φαρμακεία

Μία  ενδιαφέρουσα αναμέ-
τρηση, για την Α2 Γυναι-
κών, έγινε στο Φιλίππειο 

όπου ο  Φίλιππος Βέροιας και 
Ελπίδες Αμυνταίου ύστερα από 
ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 
πολλά γκολ και φάσεις έληξε τελι-
κά ισόπαλο με 26-26 

Ηομάδα τουΦιλίππουμέχρι το 20’ λεπτό
ήτανπίσωστοσκορκαιμετάκατάφερεναγυ-
ρίσειτοπαιχνίδικαιτοημίχρονοναπροηγείται
με 12-10.  Στηνσυνέχειαστοβ’ ημίχρονο και
στοπρώτο  5’ βρέθηκε μπροστάμε 4 γκολ (
17-13)ενώοιφιλοξενούμενες ισοφάρισανστο
40’με18-18.

ΟΦίλιππος πήρε και πάλι  προβάδισμα
στοσκορμε 22-20στο45’ λεπτόαλλάησυ-
νέχειαπαραλίγοναστοιχίσειαφούοιΕλπίδες
Αμυνταίου κατόρθωσαν ναμειώσουνστο ένα
γκολ  και να πάρουν προβάδισμα δύο γκολ
(24-26)πριντηνλήξητουαγώνα.όμωςμε2-0
σκοροΦίλιπποςκατόρθωσεναισοφαρίσεικαι
ναπάρειτονπολύτιμοπόντοσε26-26.

Νικολοπούλου και Καραγιαννοπούλουση-
μείωσαν15απότα26γκολτουΦίλιππουενώ
Βασιλείου καιΝτίνα σκόραραν, συνολικά, 14
φορέςγιατιςΕλπίδες.

Ταπεντάλεπτα:1-3,3-5,7-5,8-10,12-10,
14-12(ημίχρονο),17-13,18-18,22-20,24-23,
24-26,26-26.

Διαιτητές:Νικολαϊδης-Μαυρίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ :Δημητρίου1,Τσαγ-

γαρού 1, Σιώπη, Γιαννοπούλου 5, Σιαράφη,
Βακαλφώτη 2,Θεοδωρίδου 2,Νικολοπούλου

8,Καραμήτσου,Καραγιαννοπούλου 7,Πανα-
γιωτίδου,Παπά,Σαρηγιαννίδου.

ΕΛΠΙΔΕΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥ :Βασιλείου 7,Κα-
πετανοπούλου5,Μίτις2,Μπουρή,Π.Πανταζή
1,Ντίνα7,Σ.Πανταζή2,Κακλίδου,Σ.Κουτσου-
ρίδου,Α.Κουτσουρίδου2,Ηλεκτρίδου.

Α2 χαντ μπολ γυναικών

ΦίλιπποςΒέροιας-ΕλπίδεςΑμυνταίου26-26

Δεν έγινε ο αγώνας
για την Α2 γυναικών 

Ζαφειράκη-Ορφέα Κατερίνης
ΖαφειράκηςΝάουσαςκαιΟρφέαςΚατερίνηςδεν παρουσιά-

σθηκαννααγωνισθούνστοκλειστότηςΝάουσας,γιατοναγώνα
πουήτανπρογραμματισμένος ναδιεξαχθεί για τοπρωτάθλημα
τηςΑ2ΕθνικήςΚατηγορίας.Τοφύλλοαγώναέκλεισεαπό τους
διαιτητές,οιοποίοιπήραν,ωςπροβλέπεταιαπότονΚανονισμό,
τομισότηςαμοιβήςτους.

Πλέον,τονλόγοέχειοαθλητικόςδικαστήςπουθαεξετάσειτο
φύλλοαγώνα.

Γιατίδενεμφανίσθηκανοιδύοομάδεςστογήπεδο(σ.σ.ήταν
οπροπονητής τουΖαφειράκηπουπαρείχε τησχετικήπληρο-
φόρησηστους διαιτητές, οι οποίοιπερίμεναν 15 λεπτά και στη
συνέχειαέκλεισαντοφύλλοαγώνα);

Επειδήφοβήθηκαντιςσυνέπειεςτουκορωνοϊού.
ΟΖαφειράκηςείχε4αθλήτριεςτουθετικέςμεσελφτεστ,αλ-

λά,δενπήρεαναβολήκαθώςδενπαρουσίασε,ωςπροβλέπεται
απότοΠρωτόκολλο,ράπινττεστ.

ΓιατονΟρφέαδενγνωρίζουμεεάνείχεκρούσματαήυποψία
κρουσμάτων,ωστόσο,εντέλεικυριάρχησεηεπιθυμίααποφυγής
απροόπτων.

Ωστόσο,οιομάδεςδενειδοποίησανγιατηνεπιλογήτους.

Απόκτησηποδοσφαιριστή
ΑντώνηΚαπνίδη

Από την ΠΑΕ ΝΠΣ
ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνεται
η έναρξη συνεργασίας
με τονΑντώνη Καπνίδη.
Γεννημένος στη Θεσσα-
λονίκηστις15Αυγούστου
1992, ο ποδοσφαιριστής
αγωνίζεται στο κέντρο
της επίθεσης και έχει θη-
τεύσει σεΆρη,Εργοτέλη,
Καβάλα, Ξάνθη κ.α. ενώ
πιο πρόσφατος σταθμός
της καριέρας του ήταν η
Α’ΕθνικήτουΛιθουανικού

πρωταθλήματοςκαισυγκεκριμέναηFKPanevezys.
ΟΑντώνηςΚαπνίδης υπέγραψεσυμβόλαιοσυνεργασίας με

τηνΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑμέχριτηλήξητηςφετινήςσεζόνκαιενσω-
ματώνεταιάμεσαστιςπροπονήσειςτηςομάδας.

ΗΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασί-
ας της με τονΟδυσσέαΑδάμ.Ο 24χρονος
(18/02/1997)πασαδόρος, ύψους 1,97 μ., ε-
ντάσσεταιστοδυναμικότηςανδρικήςομάδας
βόλεϊτουΣυλλόγου.,ενώοΦίλιπποςΒέροι-
αςχάνειέναακόμηβασικότουπαίκτη.

ΟΟδυσσέαςΑδάμ ξεκίνησε την καριέρα
τουαπότονΟΠΕΧαλκίδαςόπουαγωνίστη-
κε για 5 χρόνια (2008-2013).Ακολούθησε η
LeAF EliteAthleteAcademy για μία διετία
(2013-2015)καιηαγγλικήTeamNorthumbria
γιαέναέτος(2015-16).Τησεζόν2016-17πή-
ρεμεταγραφήγιατηναγγλικήIBBPoloniaγια
ναεπιστρέψειέναχρόνοαργότεραστηνΕλ-
λάδα για λογαριασμό τουΗρακλήΧαλκίδας
(2017-18). Για δύο χρόνια αγωνίστηκεστον
ΦοίνικαΣύρου(2018-2020),ενώτηνπερσινή
σεζόνφόρεσετηφανέλατηςNordenskovUIF
(Δανία). Το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για
τονΦίλιπποΒέροιας,ενώπλέονθαφοράτη
φανέλατηςΑΕΚ.

Υπήρξε μέλος της Εθνικής Παίδων και
Εφήβων,τιμώνταςταχρώματατης«γαλανό-
λευκης».

Μετά την επισημοποίηση τηςσυμφωνίας
οΟδυσσέαςΑδάμδήλωσεστοaek.gr:«Είμαι
πολύ χαρούμενοςπου έρχομαι στην ομάδα
τηςΑΕΚ.Άλλωστε είμαιΑΕΚτζής. Το σκε-

φτόμουνχρόνια,είχανγίνεικατάκαιρούςκαι
διάφορεςσυζητήσεις για να γίνει μίασυνερ-
γασία, όμως επιτέλους, έστω και στη μέση
τηςχρονιάςέρχομαιστηνΑΕΚ.Μεγάληχαρά
νιώθωκαιέχωεξαιρετικήψυχολογία.Φεύγω
από τη Βέροια για τηνΑθήνα και τηνΑΕΚ
καιόλοιμεέχουνυποδεχθείμετονκαλύτερο
τρόπο.Με ταπαιδιάγνωριζόμαστεκαιπάμε
να ταδώσουμεόλα.Ήδηησυνεργασίαμας
είναι εξαιρετική και με τονπροπονητή,Άκη
Χατζηαντωνίου, τον οποίο σέβομαι απερι-
όριστα.Θέλω να βοηθήσω και εγώ με την
εμπειρίαπουέχωαπό τηVolleyLeagueκαι
τοεξωτερικό.Θεωρώότιτογεγονόςότιόλοι
είμαστε μικροί σε ηλικία βοηθάει, καθώς θα
τα δώσουμε όλα για το στόχο που είναι η
άνοδος, αρχής γενομένηςακόμα και από το
προσεχές Σάββατο. Προσωπικά, θέλω να
βελτιωθώ,νακαταφέρωνα«βρεθώ»μετους
συμπαίκτεςμουκαι ναπετύχουμεόλοιμαζί.
Είναι ιδιαίτερασυγκινητικότογεγονόςότιθα
αγωνιστώστηνομάδαπουέπαιζεκαιοπατέ-
ραςμου.Βλέπαμεμαζί καιφωτογραφίες και
εφημερίδες του παρελθόντος.Ήταν κάρμα
αυτόπουσυνέβη.Είμαιυπερήφανοςγιαόσα
πέτυχεκαιελπίζωκαιεύχομαιναπετύχωκαι
εγώπολλάμετηνΑΕΚ».

Οδυσσέα, καλωσήρθες στην οικογένεια
τηςΑΕΚ!

Βόλεϊ
Από τον Φίλιππο Βέροιας στην ΑΕΚ

ο Οδυσσέας Αδάμ

Αναστέλλονται
οιδραστηριότητες
τωνΜικτών
ομάδων

τηςΕΠΣΗμαθίας
ΑπότηνΤεχνικήΕπιτροπήτηςΈνωσης

ΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας (Ε.Π.
Σ.Η.) ανακοινώνεται ότιΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
ΟΛΕΣΟΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Προπονή-
σεις,Αγώνες) τωνΜικτών Ομάδων της
ΈνωσηςΚ-17καιΚ-15μέχρινεοτέρας,στο
πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς
τωνκρουσμάτωνCOVID-19.

Για την επανεκκίνηση τωνπροπονήσε-
ωνθαυπάρξεινεότερηανακοίνωσηκαιθα
ειδοποιηθούν εγκαίρωςοιποδοσφαιριστές
απότουςπροπονητέςτους.

Μετάθεση Εθνικών 
πρωταθλημάτων μπάσκετ 

αποφάσισε το Δ.Σ της ΕΟΚ
Με την ευχήότι το 5ο επιδημικό κύμα του

κορονοϊού θα είναι και το τελευταίο και μετά
από τηλεδιασκέψειςπουπραγματοποιήθηκαν
με τις ομάδες των Εθνικών κατηγοριών, με
τους εκπροσώπους τωνΕνώσεων, αλλά και
με άλλες αθλητικές ομοσπονδίες, τοΔΣ της
ΕΟΚαποφάσισε τη μετάθεση των επίσημων
αγωνιστικών δραστηριοτήτων των Εθνικών
πρωταθλημάτων κατά δύο εβδομάδες. Η α-
γωνιστική του διήμερου 8-9/1 με την οποία
ήτανπρογραμματισμένονασυνεχιστείτοκάθε
πρωτάθλημα,μετατίθεταιγιατοΣαββατοκύρια-
κο22-23/1,παρατηρώνταςφυσικάτηνεξέλιξη
τωνδεδομένωνσεόλητηχώραμέχριτότε.Στη
μετάθεση δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνο-
νταικαιοιεπίσημες,ήτοιμεδιαιτητέςκαιγραμ-
ματεία,φιλικέςαναμετρήσεις,αφούείναιβασι-
κόζητούμενοηαποφυγήκάθεεπαφήςμεταξύ
μελώνδιαφορετικώνομάδων.Σεό,τιαφοράτις
προπονήσεις συνιστάται σε όλα τα Σωματεία
ηπιστή και απόλυτασχολαστική τήρηση του
Υγειονομικούπρωτοκόλλου και η διαρκήςπα-
ρακολούθησητωναλλαγώνσεαυτό.

Η Ελληνική Ομοσπονδία θα είναι δίπλα
σε όλα τα σωματεία για κάθε διευκρίνιση ή
βοήθειαπουθαχρειαστούν.Εκφράζειδε, την
εμπιστοσύνητηςστηνυπευθυνότηταόλωντων
ανθρώπων τωνσωματείων και τη βεβαιότητα
για τη μεγαλύτερη δυνατήπροσπάθειαπρο-
στασίαςπροκειμένουη επιστροφήστηδράση
ναείναιεφικτήτοσυντομότεροδυνατόν.
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Ο Θεόδωρος Μητράκας 
νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

-Στην Οικονομική Επιτροπή  
ο Στέργιος Μουρτζίλας από την ΠΕ Ημαθίας 

  Ο Θεόδωρος Μητράκας είναι ο νέος 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Κεντρικής Μακεδονίας, διαδεχόμενος 
τον κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, έπει-
τα από τις εκλογές που πραγματοποι-
ήθηκαν για την ανάδειξη του νέου προ-
εδρείου του οργάνου στο συνεδριακό 
κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Ο κ. Μητράκας ήταν η πρόταση της 
διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (παράταξη «Αλληλεγγύη»), 
ενώ οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης 
πρότειναν τη συνέχιση της θητείας του 
Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, Μανόλη Λαμτζίδη (παράταξη 
«Κοιτάμε Μπροστά») και του Γραμμα-
τέα, Χρήστου Τζιουβάρα (παράταξη «Πράξεις για τη Μακεδονία»).

Η εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε με ευρεία 
πλειοψηφία και υπερψήφισαν 58 Περιφερειακοί Σύμβουλοι των έξι από τις Πε-
ριφερειακές Παρατάξεις. Απείχαν τέσσερις παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση», 
«Πρώτη Δύναμη για τη Μακεδονία», «Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία» και 
«ΑΝΤΑΡΣΙΑ».

Η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής 
–Συμμετέχει από την ΠΕ Ημαθίας ο Στέργιος Μουρτζίλας

Η εκλογή των νέων μελών έγινε βάσει της αναλογικότητας στην εκπροσώπη-
ση των Περιφερειακών Παρατάξεων, όπως προβλέπεται από το Νόμο, και η θητεία της Οικονομικής Επιτροπής 
με τη νέα σύνθεση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η παράταξη με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, «Αλληλεγ-
γύη», εξέλεξε έξι τακτικά μέλη κι από ένα τακτικό μέλος εξέλεξαν οι παρατάξεις «Κοιτάμε Μπροστά», «Πράξεις 
για τη Μακεδονία», «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Ελληνική Αυγή».

Η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή προέκυψε από την ψηφοφορία των Περιφερειακών 
Συμβούλων, είναι (αλφαβητικά):

-«Αλληλεγγύη»  1.Παντελής Καζαντζίδης 2.Θανάσης Μαλλιάρας 3.Χρήστος Μήττας 
                            4.Στέργιος Μουρτζίλας  5.Κώστας Πάλλας 6.Νίκος Τζόλλας
-«Κοιτάμε Μπροστά»  1.Δήμητρα Θωμά
-«Πράξεις για τη Μακεδονία»  1.Χρήστος Παπαστεργίου
-«ΛαϊκήΣυσπείρωση»  1.Γιώργος Χαβατζάς
-«Ελληνική Αυγή»   1.Νίκος Χρυσομάλλης.

Από την ΕΛΜΕ Ημαθίας ανακοινώνονται τα 
εξής για το άνοιγμα των σχολείων:

«Η αλλαγή του χρόνου μπορεί να συνοδεύτηκε, 
ως είθισται, με ευχές και ελπιδοφόρα μηνύματα 
όμως η πραγματικότητα μας προσγειώνει απότομα. 

Μπήκαμε στη νέα χρονιά: 
• Με τον κορονοϊό να συνεχίζει να είναι εδώ, 

τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 20000 και τα 
κρούσματα να ξεπερνούν τις 50.000 την ημέρα, με 
τις νέες μεταλλάξεις του ιού να είναι μεταδοτικότερες 
και να συνυπάρχουν με παλαιότερες, με ατελείωτες 
ουρές πολιτών να δημιουργούνται στους χώρους δι-
ενέργειας διαγνωστικών ελέγχων που είναι ελάχιστοι  
και δεν επαρκούν για την εξυπηρέτησή τους .

• Με το σύστημα υγείας  εδώ και καιρό να έχει 
ξεπεράσει τα όριά του, με τις ελλείψεις στο χώρο της 
υγείας (ανεπαρκής αριθμός ΜΕΘ, ελλείψεις σε ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό κτλ), με σημαντικό 
κομμάτι από το υγειονομικό προσωπικό να έχει τεθεί 
σε διαθεσιμότητα, με την αύξηση των ποσοστών 
νόσησης στο εναπομείνον προσωπικό των νοσοκο-
μείων τις τελευταίες μέρες, με τις ΜΕΘ να μην επαρ-
κούν και να διασωληνώνονται ασθενείς εκτός αυτών. 
Βεβαίως γι’ αυτό το τελευταίο “δεν υπήρχε μελέτη 
που να αποδεικνύει πως οι διασωληνωμένοι εκτός 
ΜΕΘ κινδυνεύουν περισσότερο”(!) . Όμως η μελέτη 
υπήρχε, είχε τεθεί σε γνώση της κυβέρνησης, αλλά 
δεν ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού και όταν 
αυτό έγινε ήταν απλά…. Παρασκευή.

Η κυβέρνηση παρά την έξαρση της πανδημίας 
αποφάσισε το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Γενάρη 
προσαρμόζοντας τις εισηγήσεις των επιστημόνων 
στις δικές  ης επιλογές και προσπαθώντας να πείσει 
ότι δήθεν έχει προετοιμάσει τα σχολεία για το άνοιγ-
μα τους. Στην πραγματικότητα τα μέτρα που προτεί-
νει όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία 
των σχολείων και την απρόσκοπτη συνέχιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά αντίθετα αφήνουν 
έκθετους τους μαθητές/μαθήτριες, τις οικογένειες 
τους και τους εκπαιδευτικούς στις συνέπειες της 
πανδημίας. 

Αξιοσημείωτο είναι πώς το Υπουργείο Παιδείας 
πλέον απορρίπτει την τηλεκπαίδευση, αποδεχό-
μενο πως αυτή σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να 
αντικαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία, ενώ τα 
προηγούμενα χρόνια τη χρησιμοποίησε κατά κόρον 
χωρίς να λάβει υπόψη τις ψυχοκοινωνικές συνέπειές 
της στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το πιο εξοργιστικό 
όμως είναι πως στα “νέα μέτρα” δεν υπάρχει κανένα 
νέο μέτρο! Η κυβέρνηση, υποτιμώντας και τα τραγι-
κά  επιδημιολογικά δεδομένα και τη νοημοσύνη μας, 
απλά ανακοίνωσε αυξημένο testing χωρίς καν να ε-
ξασφαλίζει τη σίγουρη διενέργειά του. Έτσι εγγυάται 
την ασφαλή επιστροφή στα σχολεία και αποδεικνύει  
πως πλέον συντάσσεται στη γραμμή “ανοσίας της 
αγέλης” κι όποιον πάρει ο χάρος! Μια γραμμή που 
υπηρέτησε πιστά ο Τράμπ στις ΗΠΑ και συνεχίζει να 
υπηρετεί ο Μπολσονάρου στη Βραζιλία με ολέθρια 
αποτελέσματα. 

Σε αυτή την ανάλγητη και επικίνδυνη πολιτική 
απαντάμε με την αναγκαιότητα λήψης πραγματικών 
μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα και τη λειτουργία 
των σχολείων:

-Αυξημένα, δωρεάν tests για όλες/όλους που 
θα πραγματοποιούνται στα σχολεία από  κλιμάκια 
του ΕΟΔΥ, πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού. 
Αύξηση των κέντρων όπου διενεργούνται οι έλεγχοι 
νόσησης. 

-Αντιμετώπιση του συνωστισμού σε αίθουσες 
διδασκαλίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέ-
γιστος αριθμός οι 15 μαθητές/μαθήτριες ανά τάξη. 
Πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών.

-Δωρεάν χορήγηση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/
μαθήτριες και προσωπικό των απαραίτητων μέσων 
ατομικής προστασίας (ενδεικνυόμενες  μάσκες, αντι-
σηπτικά κτλ) . 

-Κατάργηση της ρύθμισης «50%+1» νοσούντων 
μαθητών/μαθητριών για τη διακοπή λειτουργίας σχο-
λικού τμήματος. Διακοπή της λειτουργίας τμήματος 
από το πρώτο κρούσμα για χρονικό διάστημα που 
θα καθορίσει η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΟΔΥ 
τεστ και ιχνηλάτηση με την ευθύνη του ΕΟΔΥ για 
όλους/ες και υποχρεωτική επανέναρξη των μαθημά-
των, αφού πρώτα όλοι οι μαθητές/ μαθήτριες υπο-
βληθούν σε δωρεάν μοριακό τεστ ώστε να «σπάσει» 
η αλυσίδα της μεταδοτικότητας

-Τακτικός καθαρισμός και αερισμός των αιθου-
σών με την πρόσληψη του απαραίτητου και μόνιμου 
προσωπικού καθαριότητας.

-Συνταγογράφηση των  μοριακών τεστ για όλο 
τον πληθυσμό. Άδεια ειδικού σκοπού στους εκπαι-
δευτικούς με υποκείμενα νοσήματα.

-Κατάργηση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων 
που ψηφίστηκαν εν μέσω πανδημίας. Είναι αδια-
νόητο να εφαρμοστούν εφέτος η ΕΒΕ, το διπλό μη-
χανογραφικό που οδηγεί στη δυνατότητα επιλογής 
μειωμένου αριθμού σχολών, η Τράπεζα Θεμάτων, οι 
εξετάσεις τύπου Pisa και του πρόσθετου εξεταστικού 
φόρτου. Κατάργηση τώρα των άρθρων και των εγκυ-
κλίων που προβλέπουν χρήση της τηλεκπαίδευσης 
ακόμη και σε συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. 

-Μείωση της εξεταζόμενης ύλης στα πανελλαδικά 
μαθήματα. Αναπροσαρμογή της ύλης σε όλες τις 
τάξεις της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης προκει-
μένου να καλυφθούν και τα κενά που προέκυψαν τις 
προηγούμενες χρονιές.

-Ενίσχυση του Δημόσιου και Δωρεάν συστήματος 
υγείας. 

Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Δεν περιμένουμε να 
εισακουστούμε από αυτή την κυβέρνηση. Όμως 
ποτέ άλλοτε τις τελευταίες δεκαετίες δεν ήταν τόσο 
κραυγαλέο το ταξικό χάσμα μεταξύ του μέγιστου 
δικαιώματος – αυτού της ζωής και της υγείας – α-
νάμεσα στην συντριπτική πλειοψηφία του λαού από 
την μία και σε ένα αισχρό σύμπλεγμα ιδιοτελών συμ-
φερόντων (κυβέρνηση, ιδιώτες μεγαλοεργοδότες, 
καθεστωτικά ΜΜΕ, φαρμακευτικές εταιρείες) από 
την άλλη. Για να σώζουμε ζωές και για να υπερασπι-
στούμε τα πιο στοιχειώδη δικαιώματά μας πρέπει 
“αδίστακτα” να ξεσηκωθούμε και να συγκρουστούμε. 
Για μόνιμες προσλήψεις, για μισθούς, για ωράρια, 
για αύξηση της χρηματοδότησης. Για όλα». 

Για τους παραπάνω λόγους η διοίκηση της ΕΛ-
ΜΕ πραγματοποίησε χθες Δευτέρα το μεσημέρι, 
παράσταση διαμαρτυρίας στη διεύθυνση δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Γηροκομείου Βέροιας  
για την απώλεια του Τέλη Σιδηρόπουλου

 
Οι Πρόεδροι και τα Μέλη του Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο Γη-

ροκομείο Βέροιας`` , εκφράζουν την μεγάλη θλίψη τους από την δυσαναπλήρωτη απώλεια του Τέλη Σιδηρό-
πουλου , Προέδρου της ``Πρωτοβουλίας για το Παιδί``.

Ένα παλιό φίλο και συνεργάτη του Γηροκομείου Βέροιας , που όσοι τον γνώρισαν έχουν να καταθέσουν 
μόνο θετικές μνήμες .

Ξεχώριζε για την εργατικότητά του , τις γνώσεις του , το ήθος και τον χαρακτήρα του και κέρδισε δίκαια 
τον σεβασμό και την εκτίμηση των συμπολιτών και συνεργατών του.

Όσοι  συνεργαστήκαμε μαζί του , αισθανθήκαμε την ειλικρίνεια του , τους υψηλούς στόχους που έθετε 
και την αποτελεσματικότητα που είχε , υπηρετώντας τον άνθρωπο και το παιδί με εντιμότητα και σεμνότητα.

Ο Τέλης Σιδηρόπουλος αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη και θα αποτελεί συνεχή πηγή έμπνευσης για εμάς 
και τους συνεργάτες του και η απώλεια του θα είναι δυσαναπλήρωτη.

Συμμετέχουμε στο πένθος και συ λυπόμαστε εγκάρδια όλη την οικογένεια του καθώς και την οικογένεια 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
 Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``

Μαρία Κάτσιου.
Η Πρόεδρος του ``Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας``

Ευδοξία Χατζηευστρατιάδου - Μούρτζιου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά :
-Ανώνυμο Κύριο, για την δωρεά του ποσού των 250 Ε , εις μνήμη του πατέρα του Ηρακλή.
-Την κ.Άννα Γρηγοριάδου και τα τέκνα της , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις μνήμη του συζύγου 

και πατέρα τους , με την συμπλήρωση 6 μηνών από τον θάνατό του.
-Την Οικογένεια κ.Νικολάου Κουμπουλίδη , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος αγάπης προς 

τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας , εις μνήμη της αγαπημένης τους συζύγου , μητέρας και γιαγιάς 
τους Μάρθας Κουμπουλίδου.

-Τις κ.κ.Γλύκα ,Χρυσούλα και Νίκη Γκέκα ,για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη της 
μητέρας τους Ρωξάνης Γκέκα , με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη των γονέων της Παρασκευ-
ής και Βασιλείου.

-Ανώνυμες Κυρίες (κ.κ.Καρολίνα,Αλέκα και Κατερίνα), για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος ,για 
τις Άγιες Ημέρες του Δωδεκαημέρου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της Λιάνας.
-Την κ.Κορνηλία Μπέκα , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων καφέ ζάχαρη και πίτες για τους Ηλικιωμέ-

νους του Γηροκομείου Βέροιας.
-Τον κ.Νικόλαο Θεοδωρίδη ,  για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων , εις μνήμη των γονέων του.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά πίτες , εις μνήμη της αδελφής της Πολυξένης.
-Τον κ.Τσιρέλα Δημήτριο , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων , εις μνήμη Αικατερίνης και Αντωνίου 

Μπακόλα.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά πίτες , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμο Κύριο . για την ευγενική προσφορά 4 Ltr Ελαιόλαδου και 2 Kgr Φέτας για τους Ηλικιωμένους του 

Γηροκομείου Βέροιας.
Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-

των του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1. Τον κύριο Γιάννη Σισμανίδη για την δωρεά ενός υπερσύγχρονου laptop και υλικών για τις ανάγκες 

των εργαστηρίων της Μέριμνας.
2. Την Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας ΠΑΣΟΚ για την δωρεά προϊόντων καθαριότητος και τροφίμων 

για τις ανάγκες του Κέντρου μας.
3. Τον κύριο Σπύρο Ζερβό για την οικονομική δωρεά υπέρ του Κέντρου μας.
4. Την κυρία Ιφιγένεια Βασιλειάδου για την δωρεά φρούτων.
5. Την επιχείρηση των αδερφών Χατζησυμεώνογλου (Χρήστος και Τζώρτζης) για την προσφορά τροφί-

μων για το γεύμα των παιδιών.
6. Τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την δωρεά τροφίμων για το γεύμα 

των παιδιών.
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΛΜΕ Ημαθίας: Μέτρα 
για το άνοιγμα των σχολείων: 
Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον

Προμηθέα, υπέρο-

χο λούξ διαμέρισμα

84τ.μ.,1οςόρ,2Δ-

ΣΚWC, καινούργιο,

ωρομέτρηση.Πληρ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

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

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

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

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

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

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

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

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

γεωργικώνπροϊόντων,γραμμώνδιαλογήςκαθώςκαισεπαρα-
γωγήβιομηχανίαςτροφίμων,

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

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

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

•Εργάτες(άνδρες)γιατοτμήμαπαραγωγής
Θασυνεκτιμηθεί εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων

παραγωγής–επεξεργασίαςτροφίμων.
*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις

στημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάν-
δρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτην31Ιανουαρίου2022.

*Η αίτηση θαπρέπει νασυνοδεύεται απόφωτοτυπία
ταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(μετηνάδειαεργασίας)

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

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



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

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

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

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

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

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

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

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με αισθηση

ευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψημεπληρηαπασχολησηκαιπληρηασφαλιση

ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση στο φόρο, 
ως κίνητρο για τον περιορισμό της φορο-
διαφυγής, ρίχνει στη μάχη το υπουργείο 
Οικονομικών, με στόχο οι φορολογούμενοι 
να ζητούν αποδείξεις.

Η λίστα των επαγγελμάτων και των 
υπηρεσιών διευρύνεται και σε αυτή εντάσ-
σονται αρκετά επαγγέλματα τα οποία θε-
ωρούνται «ύποπτα» φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής. Στην προσπάθεια του το 
υπουργείο Οικονομικών να περιορίσει τις 
συναλλαγές εκτός συστήματος, εξασφαλί-
ζει για τους φορολογούμενους που θα επι-
λέξουν να κάνουν ηλεκτρονικά τις συναλ-
λαγές τους επιπλέον έκπτωση φόρου από 450 ευρώ έως 2.200 ευρώ.

Η λίστα περιλαμβάνει επαγγέλματα τεχνικών όπως ψυκτικούς και 
επιπλοποιούς, αλλά και πολλούς τεχνίτες όπως πατωματζήδες, πλα-

κάδες, μαρμαράδες, σοβατζήδες, σιδη-
ρουργοί κ.α. Στόχος είναι το 30% των 
δαπανών που πραγματοποιούν οι φορο-
λογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής προς συγκεκριμένους επαγγελματι-
κούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 
5.000 ευρώ ετησίως να εκπίπτουν από 
το φορολογητέο εισόδημα.

Η λίστα υπάρχει ήδη, ωστόσο το υ-
πουργείο Οικονομικών έχει διαπιστώσει 
ότι υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλ-
ματα στα οποία η φοροδιαφυγή καλά 
κρατεί.

Οι νέες επαγγελματικές κατηγορίες 
που το 2022 θα προστεθούν στα επαγγέλματα που ήδη έχουν μπει στο 
στόχαστρο της εφορίας είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωμα-
τιστές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, γραφεία τελετών, υπηρεσίες 
προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπη-
ρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής 
φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υ-
πηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρε-
σίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι, οικοδομικές 
εργασίες, γυμναστήρια και σχολές χορού.

Η έκπτωση φόρου θα φτάνει έως και τα 
2.200 ευρώ, ανάλογα με το συνολικό ετήσιο ει-
σόδημα και τις συναλλαγές που έγιναν μέσα στο 
χρόνο. Για παράδειγμα η μέγιστη μείωση φόρου 
για φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 10.000 
ευρώ θα είναι τα 450 ευρώ.

Αντίστοιχα, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 
έως 20.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα φτάνει 
τα 1.100 ευρώ, από τις 20.000 ευρώ έως και 
τις 30.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα η έκπτωση 
θα φτάνει τα 1.400 ευρώ, από τα 30.000 ευρώ 
έως και τα 40.000 ευρώ η έκπτωση θα φτάνει τα 
1.800 ευρώ και ταβάνι θα είναι τα 2.200 ευρώ 
εάν το ετήσιο εισόδημά υπερβαίνει τις 40.000 
ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενος με ετήσιο 
εισόδημα 15.000 ευρώ ο οποίος έκανε συνολι-
κές ηλεκτρονικές συναλλαγές 2.000 ευρώ με τα 
συγκεκριμένα επαγγέλματα θα του αφαιρεθεί το 
30% της δαπάνης, δηλαδή από τις 2.000 ευρώ 
που πλήρωσε ηλεκτρονικά θα του αφαιρεθούν 
από το φορολογητέο εισόδημα τα 600 ευρώ. 
Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογηθεί για τα 14.400 
ευρώ.

Αντίστοιχα, εάν φορολογούμενος με ετήσιο 
φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ πλήρωσε 
ηλεκτρονικά στους συγκεκριμένους επαγγελ-
ματίες συνολικά 8.000 ευρώ, θα του αφαιρεθεί 

από το φορολογητέο εισόδημα το 30% της δαπάνης. Έτσι, αντί για τις 
20.000 ευρώ, θα φορολογηθεί για τις 17.600 καθώς θα του αφαιρεθούν 
2.400 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημά. Ο φόρος που θα πληρώσει 
ανέρχεται σε 2.572 ευρώ ενώ χωρίς την έκπτωση θα πλήρωνε 3.100 
ευρώ, δηλαδή το κέρδος ανέρχεται σε 528 ευρώ.

Παράλληλα, με τις νέες διατάξεις θα «μετρούν» εις διπλούν για 
την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλε-
κτρονικές δαπάνες τα ετήσια έξοδα που πραγματοποιεί κάθε φυσικό 
πρόσωπο για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και 
κτηνιάτρους καθώς και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και 
για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων 
και της νοσηλείας σε νοσοκομεία.

Για παράδειγμα αμοιβή 100 ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφόσον ε-
ξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας θα μετρά ως δαπάνη 
200 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.

    Πηγή: dikaiologitika.gr

P Όταν το ό-μικρον γίνεται ο-μέγα…

P  Σε επιβεβαιωμένα κρούσματα και σει-
σμούς.

P Κανονικά πρέπει να βγει νομοθετική ρύθ-
μιση ώστε οι σεισμοί να τρομάζουν μόνο τους 
ανεμβολίαστους.

P Εδώ άρχισε τις βλακείες ο Μακρόν και 
θέλει να τους τσατίσει. Περιμένετε παιδεία α-
πό Μητσοτάκη και Σία;

P Τα νέα πρωτόκολλα του σεισμού προβλέ-
πουν γρήγορη αλλαγή πιτζαμών, για να μην 

βγούμε έξω με τις καθημερινές μας.

P Το άλλαγμα σώβρακου προαιρετικό.

P Δεν το έχουν σε πολύ στην κυβέρνηση να 
μας πουν ότι στο εξής η έξοδος από το σπίτι λό-
γω σεισμού θα γίνεται με υποχρεωτικό rapid test.

P Στον Alpha είχε προηγηθεί σασμός.

P Ποιος γκαντέμης Μητσοτάκης μωρέ; Πόσο 
να αντέξει κι ο Εγκέλαδος δεύτερη φορά Αλκαίο;

P Σεισμός λέει αισθητός σε Κατερίνη, Βέ-
ροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Λάρισα, Θεσσα-

λονίκη, Φλώρινα, Έδεσσα, Κιλκίς, Καλαμπά-
κα, Τρίκαλα, Γιάννενα. Σεισμός ήταν ή λεωφο-
ρείο του ΚΤΕΛ;

P Πώς και δεν βγήκαν οι θεματοφύλακες του 
συντάγματος να πουν ότι η κράτηση Τζόκοβιτς 
είναι αντισυνταγματική;

P Διότι όσο γνωρίζουν το ελληνικό, άλλο 
τόσο γνωρίζουν το Σύνταγμα down under.

P Κάτι τέτοια βλέπω και θέλω κι εγώ να φύγω 
για την Αυστραλία.

P Βοσκός βρήκε 50.000 ευρώ σε κάδο 

που αγόρασε και πρόλαβε να φάει σε 3 μέρες 
14.000 ευρώ σε κεράσματα στο χωριό. Είδω-
λο!

P Και:
Κάποιος πάει στο σπίτι του φίλου του γεμάτος 

γρατσουνιές και με σκισμένα τα ρούχα.
– Τι έγινε ρε φίλε; τον ρωτά ο άλλος.
– Άσε, του λέει. Πριν λίγο έθαψα την πεθερά 

μου!
– Ε και πως εξηγούνται οι γρατζουνιές και τα 

σκισμένα ρούχα;
– Εεε, δεν ήθελε να μπει με τη θέλησή της!

Κ.Π.
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Ποιες e-αποδείξεις προσφέρουν 
επιπλέον έκπτωση φόρου και «διπλά» έξοδα
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