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Γράφουμε για τα 
επαναλαμβανόμενα τροχαία 

στην Γέφυρα Κούσιου…
ακούει κανείς;;;

«Γράψτε κάτι για την επικινδυνότητα στο σταυρο-

δρόμι μπροστά στην Γέφυρα Κούσιου!», μας επισημαί-

νουν συνεχώς συμπολίτες μας και δυστυχώς τα συχνά 

τροχαία στο σημείο μας δίνουν την αφορμή να θυμίζου-

με ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις. Όσο 

κι αν ενοχλούν τέτοιες αναφορές, πρέπει να κατανοή-

σουμε ότι καθαρά από τύχη δεν έχει συμβεί το μοιραίο 

σε αυτό το σημείο-καρμανιόλα. Σε συζητήσεις μου με 

αστυνομικούς και μάλιστα της Τροχαίας, επιβεβαιώνουν 

την επικινδυνότητα του σημείου και σχολιάζουν ότι αν 

δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, τα επόμενα χρόνια τα στα-

τιστικά των τροχαίων στο σημείο θα το καταδείξουν με 

τον πιο κατηγορηματικό τρόπο!

Καλοί(;) οι κυκλικοί κόμβοι λίγα μέτρα παραπάνω 

στα «Εβραίικα», αλλά τι γίνεται με τα επαναλαμβανόμε-

να τροχαία στη Γέφυρα Κούσιου;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Την στιγμή που «βράζουν» 
γρίπη και κορωνοϊός 
ακριβαίνουν rapid,

self test και μοριακά

Εν μέσω έξαρσης γρίπης, ιώσεων και κορωνοϊού τί-
θεται σε ισχύ η υπαγωγή των rapid test, self test και των 
μοριακών σε συντελεστή ΦΠΑ της τάξεως του 6%, ενώ 
από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, μέχρι και τις 
31/12/2022 όπως όριζε ρητά η σχετική Οδηγία της ΕΕ  ο 
ΦΠΑ ήταν μηδενικός.

Υπενθυμίζεται πως Rapid test είναι υποχρεωμένοι να 
κάνουν με δικά τους έξοδα οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, 
υγειονομικοί και γιατροί ενώ πολλοί είναι οι πολίτες που 
προμηθεύονται self test λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού 
και της γρίπης το τελευταίο διάστημα. 

Κακό το timing που εφαρμόζεται ο ΦΠΑ στα τεστ…ή 
μήπως «επικερδές» λόγω της μεγάλης έξαρσης και κατα-
νάλωσης αυτή την εποχή;
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Ερμύλου, Στρατονίκου, Μαξιμου

Καραμπόλα μπροστά στην είσοδο της Γέφυρας Κούσιου!!!
Σύγκρουση τριών οχημάτων είχα-

με χθες στις 7.05 το απόγευμα (Πέμπτη 
12/01) στην οδό Ακροπόλεως ακριβώς 
στην είσοδο της Γέφυρας Κούσιου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του «ΛΑΟΥ» όχημα 
που οδηγούσε 51χρονος και ερχόταν από 
την οδό Πύρρου (2ο Γυμνάσιο) προσπά-
θησε να διασχίσει την Ακροπόλεως και να 
εισέλθει στην Γέφυρα Κούσιου. Συγκρού-
στηκε με όχημα που κινούταν στην οδό 
Ακροπόλεως (ερχόταν στο ρεύμα κυκλο-
φορίας από ΔΕΗ), ενώ συγκρούστηκε μαζί 
τους και τρίτο αυτοκίνητο που ερχόταν από 
την Γέφυρα Κούσιου. 

Αμέσως στο σημείο έφτασαν δύο μη-
χανές της ομάδας ΔΙΑΣ που συνέδραμαν 
στην διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ 
στην συνέχεια κατέφθασαν άνδρες της 
Τροχαίας και της Πυροσβεστικής. Οι πρώ-
τες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σοβαρές 
υλικές ζημιές, χωρίς κάποιον σοβαρό τραυματισμό οδηγών ή διερχομένων. Ωστόσο για προληπτικούς λόγους οι οδη-
γοί διεκομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Βέροιας για να γίνουν εξετάσεις και να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Εκτός του 
51χρονου οδηγού του πρώτου οχήματος οι άλλοι δύο οδηγοί είναι 55 και 44 ετών. 

Θα επισημάνουμε για μια ακόμη φορά την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου, στο οποίο έχουμε συχνά 
τροχαία ατυχήματα, που ευτυχώς και αυτή την φορά δεν συνέβη κάτι χειρότερο…Μέχρι πότε όμως;

Σε «Άλκη Καμπανού» μετονομάζεται η οδός Γαζή
στη Θεσσαλονίκη

Εγκρίθηκε τελικά α-
πό την Αποκεντρωμέ-
νη η μετονομασία της 
οδού Γαζή της Θεσσα-
λονίκης, σε  οδό Άλκη 
Καμπανού, στη μνήμη 
του 19χρονου φοιτητή 
από τη Βέροια, που έ-
χασε τη ζωή του την 1η 
Φεβρουαρίου 2022 σε 
δολοφονική επίθεση με 
οπαδικά κίνητρα, στην 
περιοχή Χαριλάου. Η 
απόφαση θα καθαρο-
γραφθεί, ως είθισται, 
και θα  αποσταλεί στο 
δημαρχείο Θεσσαλο-
νίκης ώστε να προχω-
ρήσουν όλες οι διαδι-
κασίες

«Καθάρισε»ηζούγκλαστηνδιασταύρωση
ΘωμαϊδουκαιΠιερίων

Όσοι οδηγοί κατηφορίσετε την οδό Θωμαϊδου για να βγείτε στην Πιερίων θα δείτε όταν σταθείτε στην διασταύρωση 
μια εμφανή διαφορά. Από την δεξιά πλευρά, το τριγωνικό οικόπεδο που ήταν γεμάτο βατσινιές και θύμιζε ζούγκλα, έ-
γινε γήπεδο! Χθες το πρωί(Πέμπτη 12/01) συνεργείο της αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Πρασίνου με την συνδρομή 
σκαπτικού μηχανήματος και την επίβλεψη του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαδόπουλου προχώρησαν στον καθαρισμό του 
συγκεκριμένου σημείου. «Άνοιξε» το μέρος και έγινε αγνώριστο ένα από τα σταυροδρόμια της Βέροιας με την μεγαλύτερη 
κίνηση. Ήταν μια αναγκαία παρέμβαση…   

ΈλεγχοιτηςΠυροσβεστικήςκαιστασχολείατουδήμου
Βέροιαςγιαταμέτραπυρασφάλειας

Καμπανάκια άρχισε να χτυπάει η Πυροσβε-
στική στους δήμους της χώρας, σχετικά με την 
κατάσταση των σχολείων όσον αφορά την πυ-
ρασφάλεια κι αν πληρούνται τα προαπαιτούμε-
να, κάτι που έθεσε στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και ο Γιώρ-
γος Μελιόπουλος. Για το θέμα ρωτήσαμε την 
αρμόδια αντιδήμαρχο Παιδείας κα Συρμούλα 
Τζήμα και όπως μας είπε, όντως η πυροσβεστι-
κή υπηρεσία έχει ξεκινήσει ελέγχους στα σχο-
λεία και στην Βέροια, για να δει αν τηρούνται οι 
κανόνες πυρασφάλειας και να υποδείξει στους 
δήμους να συμμορφωθούν στους κανονισμούς. 
Οπότε και σε τοπικό επίπεδο βρισκόμαστε σε 
διαδικασία ελέγχων και μετά την ολοκλήρωσή 
τους, προφανώς θα έχουμε και κάποια σχετική 
ενημέρωση.



Σε μια ακόμα απώλεια αναισθησιολόγου, που παραιτήθηκε λόγω αυξημένης εντατικοποί-
ησης και πίεσης στον χώρο δουλειάς στο Νοσοκομείο Βέροιας, κάνει λόγο η Ένωση Νοσο-
κομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας Ημαθίας, δίνοντας στη δημοσιότητα την παρακάτω 
ανακοίνωση:.

«Άλλη μια απώλεια για το νοσοκομείο Βέροιας. Μετά από τη μαζική φυγή αναισθησιολό-
γων πριν μερικά (λίγα) χρόνια, έρχεται και άλλο χτύπημα. Η παραίτηση μιας έμπειρης, φιλό-
τιμης και αξιοπρεπούς συναδέλφου, λόγω αυξημένης εντατικοποίησης και πίεσης στον χώρο 
δουλειάς.

Εντατικοποίηση, που είναι αποτέλεσμα του μειωμένου προσωπικού, της μη αναπλήρωσης 
των κενών θέσεων, της μη στήριξης του Δημόσιου Δωρεάν Συστήματος Υγείας – στο οποίο 
μπήκαν ήδη ιδιωτικές επιχειρήσεις σε βοηθητικές υπηρεσίες, όπως καθαριότητα και σίτιση.

Τώρα και με τον νόμο για το νέο Ε.Σ.Υ. που ψηφίστηκε πρόσφατα, θα λειτουργήσουν και 
οι ιατρικές υπηρεσίες με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Έτσι για χρόνια υπονομεύεται η λειτουργία των νοσοκομείων, όπως και αυτό της Βέροιας, 
με βασικό πρόβλημα μεταξύ των άλλων, την μεγάλη έλλειψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται πολύ ο φόρτος δουλειάς, να αυξάνονται υπερβολικά  οι 
εφημερίες και γενικά η εντατικοποίηση και όλα αυτά με πενιχρές αποζημιώσεις – αμοιβές.

Έτσι και η συνάδελφος, μετά από χρόνια μετακινήσεων, μεγάλης εντατικοποίησης της 
δουλειάς και πολύ μεγάλο αριθμό εφημεριών αποφάσισε να παραιτηθεί, ψάχνοντας για ποιο 
ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών των διαδοχικών κυβερνήσεων που υπονομεύουν 
και εξασθενούν το Ε.Σ.Υ. για να έρθουν ύστερα με το νέο νόμο οι ιδιώτες να το «σώσουν», 
βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη των ασθενών των λαϊκών στρωμάτων για να βρουν την 
υγεία τους. 

Πρέπει να τους αφήσουμε;
ΌΧΙ, οι υγειονομικοί μαζί με το λαό να ακυρώσουν τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης για 

την υγεία.
Ο Πρόεδρος           Ο Γραμματέας

Καρτσιούνης Γιώργος    Τζουβάρας Χρυσόστομος»
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Από την Οικολογική Ομάδα Βέροιας και το Πανελλήνιο 
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, ανακοινώνονται τα εξής:

«Τον Αύγουστο του 2022, αποδείξαμε οτι ο βιολογικός καθαρι-
σμός της Αλεξάνδρειας, ήταν μια πλήρως εγκαταλελειμμένη εγκα-
τάσταση. Σε πλήρη αδράνεια. Σήμερα, μπορούμε να πούμε για 
τον βιολογικό της Βέροιας ότι δεν λειτουργεί. Σε πόσο προκλητικό 
βαθμό, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Ελάχιστες ώρες πριν 
την αλλαγή του χρόνου για το  2023, μέσα στη νύχτα , με τρεις 
Αστυνομικούς και υπηρεσιακό υπάλληλο, πάρθηκαν δείγματα των 
όσων απέβαλε ο βιολογικός στην «Τάφρο 66» εκείνη την ώρα . 
Ομολογουμένως όλο αυτό με κίνδυνο, να πέσουμε μέσα στα α-
πόβλητα . Μια εικόνα πέραν πάσης φαντασίας. Μια σκούρα υγρή 
μάζα, σχεδόν χυλός, έβγαινε από τον βιολογικό. Η όλη διαδικασία 
και με την κατάθεση στην Αστυνομία, τελείωσε μιάμιση ώρα πριν 
την αλλαγή του χρόνου με τα πυροτεχνήματα παντού και τις ευχές 
για μακροημέρευση. Λίγες μέρες πριν τον αγιασμό των υδάτων, τα 
Θεοφάνια. 

Στις 20-11-2019, έγινε μια σημαντική συζήτηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας για τον Βιολογικό καθαρισμό της πόλης μας. 
Εκεί ο Δρ. κύριος Γκανάτσιος, ο αποκλειστικός διαχειριστής των 
βιολογικών Αλεξάνδρειας και Βέροιας, είπε: « … όποιος θέλει και 

ότι ωριά θέλει να κάνει έρευνες. Να κατέβει στην εγκατάσταση και 
να κάνει μία γύρα». Ήταν βέβαιος ο κ. Γκανάτσιος ότι κανείς δεν 
θα κατέβαινε. Εάν κατέβαινε όμως, θα έβλεπε κομμένο γκαζόν, 
βαμμένα ντουβάρια και παράθυρα, σίγουρα και καφέ ή αναψυκτι-
κό. Με μία γύρα, δεν μπορείς να καταλάβεις την λειτουργία της 
εγκατάστασης, που θέλει εξειδικευμένη γνώση. Εμείς λοιπόν, κά-
ναμε μια γύρα αλλά, όχι εκεί που ήθελε ο Δρ. κύριος Γκανάτσιος.  
Και επειδή είναι απόλυτα προβλέψιμοι όλοι του αντικειμένου αυτού 
με τους οποίους ήρθαμε σε εμπλοκή, πήγαμε παραμονές το βρά-
δυ. Ξέραμε τι θα βρούμε, όπως ξέρουμε και τι θα πούνε από δω 
και πέρα, σχεδόν με απόλυτη ακρίβεια, όπως τον Αύγουστο στην 
Αλεξάνδρεια. Συνεχίζει ο βιολογικός της Βέροιας, να είναι ο μεγα-
λύτερος ρυπαντής του Νομού Ημαθίας, λόγω της καθημερινής επι 
δώδεκα μήνες λειτουργίας του, τρόπος του λέγειν. Και επειδή ο Δρ. 
κύριος Γκανάτσιος οφείλει να απαντήσει σε πολλά, κάνουμε την 
αρχή στις ερωτήσεις. 

Κύριε Γκανάτσιο. Τυχαίνει να χαλάνε τακτικά μηχανήματα που 
έχουν σχέση με την ιλύ του βιολογικού;  Ξαναχάλασε στο παρελ-
θόν και πότε κάποιο μηχάνημα που αποτέλεσμα είχε να απο-
βάλλεται στην «Τάφρο 66» η ιλύς του Βιολογικού; Με λίγα λόγια, 
πόσες φορές χάλασε μηχάνημα με εκνευριστική επιμονή στην ιλύ; 

Το λυπηρό από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι, πολίτες προ-
κάλεσαν τον έλεγχο, σε ακατάλληλο χρόνο για ελέγχους. Η Διοίκη-
ση είναι το πρόβλημα που επιμένει να απουσιάζει από τις ανάγκες 
των πολιτών. Μια Διοίκηση πολυέξοδη, με πλήθος έμμισθων 
υπαλλήλων, που ο πολίτης νομίζει ότι σε κάποια στιγμή , θα είναι 
ο προστάτης του. Δυστυχώς, απέχουμε πολύ από το στοιχειωδώς 
αναγκαίο. Δηλαδή, την έννομη τάξη, την προστασία του υπέρτα-
του αγαθού, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Με 
αυτήν την μορφή, η Δημόσια Διοίκηση, δεν πείθει κανέναν παρά 
μόνον όσους βιοπορίζονται από αυτήν, με διάφορους τρόπους. 

Για την Οικολογική Ομάδα Βέροιας: Νίκος Ασλάνογλου
Για το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 
(ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
 Η Επταμελής Γραμματεία
 Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 
Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838
Φ. Γερόπουλος (Βόλος) 6975-661819, 
Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774
Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384,
 Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254
Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ Κ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ:
«Κι άλλο πλήγμα για το νοσοκομείο Βέροιας
 η παραίτηση μιας ακόμα αναισθησιολόγου» 

Οικολογική Ομάδα Βέροιας – ΠΑΝΔΟΙΚΟ:
Εικονική η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Βέροιας

- Ερωτήσεις που περιμένουν απαντήσεις



 Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, στις 
6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας, θα παρουσιαστεί το νέο βι-
βλίο της βεροιώτισσας συγγραφέως Ε-
λένης Πιπερίδου - Λαφαζάνη «Σκούπισε 
γιαγιά τα δάκρυά σου»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Άρης Ορφανίδης, φιλόλογος και εκπαι-

δευτής της ποντιακής διαλέκτου
Θανάσης Δέλλας, Πρόεδρος ΚΑΠΑ Δή-

μου Βέροιας -συγγραφέας
Βασίλης Αγγελής , Οδοντίατρος
και η συγγραφέας
Στις σελίδες του ιστορικού αυτού λα-

ογραφικού βιβλίου, οι μεγαλύτεροι θα 
βρουν μνήμες και θύμησες από το πα-
ρελθόν, που θα ζωντανέψουν μαζί με τα 
γεγονότα της εποχής του 1922 και μετέ-
πειτα. Πώς επιβίωσαν οι Πόντιοι, ποιες 
δυσκολίες αντιμετώπισαν και πώς αν-
δρώθηκαν στη μάνα Ελλάδα. Το βιβλίο 
είναι γραμμένο στη νεοελληνική γλώσσα.

Η Ελένη Πιπερίδου – Λαφαζάνη γεν-
νήθηκε στη Βέροια. Είναι συνταξιούχος 
δασκάλα. Υπήρξε μέλος της θεατρικής 
Ομάδας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια ασχολείται με 
τη λογοτεχνία, τη λαογραφία και την πα-
ράδοση. Έχει βραβευθεί σε πανελλήνιους λογο-

τεχνικούς διαγωνισμούς ποιημάτων και διηγημά-
των, τόσο στη νεοελληνική γλώσσα, όσο και στην 

ποντιακή διάλεκτο.
Έργα της ιδίας: Καλώς ήρθες χελιδόνι 

(2002), Ζήσον και μη φαίνεσαι (2005), Α-
γρέλαφον (2008), Καντηλέρι (2008) και Τα 
πέντε δαχτυλάκια (2016)
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Με ανανεωμένο πρόγραμμα 
προβολών η Λέσχη 

Κινηματογράφου και 
Πολιτισμού Αλεξάνδρειας

Νέα χρονιά για την Λέσχη Κινη-
ματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάν-
δρειας με νέο ανανεωμένο πρόγραμ-
μα προβολών για Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο! 

Ξεκινάμε την Παρασκευή 13/1 με 
βραβευμένες και επιλεγμένες ταινίες 
από το 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινι-
ών Μικρού Μήκους Δράμας και σας 
περιμένουμε στην λέσχη μας (Σοφ. 
Βενιζέλου 9) σε αυτό το όμορφο τα-
ξίδι στον μαγικό κόσμο της μεγάλης 
οθόνης.

Stay tuned για την συνέχεια των 
προβολών!!

Πάμε Σινεμά!!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01 - 20:30
45 Φεστιβάλ Ταινιών Μικρoύ Μή-

κους ∆ράµας
Θα προβληθούν οι ταινίες :
5pm seaside, 26’, VALENTIN 

STEJSKAL
TOKAKIS Η΄ WHAT’S MY NAME, 

21’, Θάνος Τοκάκης
Kiddo, 12’, Μιχαλης Κιμωνας
Toxic magnus, 10’, Νάσος Γκατσούλης
Όχι αυριο, 20’, Αμέρισσα Μπάστα
Τσουλάκια, 29’, Δεσποινα Μαυριδου
Είσοδος/Οικονομική ενίσχυση 3 ευρώ.
Facebook page...https://www.facebook.com/alexandreia.short.film.festival/
Instagram page ...https://www.instagram.com/alex_shortff/?hl=el
Youtube channel.....https://www.youtube.com/channel/UC3e6ljKR7wK16p5UN4k9BpA
Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ
https://www.facebook.com/Kinimatodrasis

18 Ιανουαρίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο 

της Ελένης Πιπερίδου, «Σκούπισε 
γιαγιά τα δάκρυά σου»

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤ-
ΓΛ)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΜΑΡΜΑΝΤΙΟΥΚ  (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Mark A.Z. Dippe
Σενάριο: Byron Kavanagh & Brad Anderson
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιώργος 

Σκουφής, Άννα Σταματίου, Τάκης Σακελλαρίου, Στεφανία Φιλιά-
δη, Σοφία Τσάκα, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αφροδίτη 
Αντωνάκη, Λένα Μαραβέα, Όθωνας Μεταξάς, Βασίλης Μήλιος

M3GAN   (James Wan)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Παρασκευή 13/1 – Σάββατο 14/1 - 

Κυριακή 15/1 στις 21.30
Σκηνοθεσία: Gerard Johnstone
Σενάριο: Akela Cooper & James Wan
Ηθοποιοί: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, 

Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green, Kira Josephson, 
Jen Van Epps, Ronny Chieng

Η ΦΑΛΑΙΝΑ - THE WHALE 
(υποψήφια για OSCAR)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 12/11 - Δευτέρα 16/1 – 

Τρίτη 17/1 - Τετάρτη 18/1 στις 20.00 
Παρασκευή 13/1 – Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 στις 19.15
Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Σενάριο: Samuel D. Hunter
Ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 3D HFR (high frame rate) 48 fps.
Προβολές στην αίθουσα 1 : Πέμπτη 12/11 - Παρασκευή 13/1 

– Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 – Δευτέρα 16/1 – Τρίτη 17/1 - Τε-
τάρτη 18/1 στις 19.45

Σκηνοθεσία: James Cameron
Σενάριο: James Cameron
Ηθοποιοί: Jemaine Clement, Sam Worthington, Zoe 

Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, 
CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Edie Falco, Chloe Coleman, Jack Champion, Bailey Bass, Cliff 
Curtis, Michelle Yeoh

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  12/1/23 - 18/1/23

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Προπτυχιακό ρεσιτάλ 
πιάνου στη Στέγη

Η Ειρήνη Μπέσιου, μαθήτρια πιάνου του Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας, στην τάξη της κ. Νά-
ντιας Τζήμα, θα παρουσιάσει το προπτυχιακό της ρεσιτάλ. 

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, ώρα 7μ.μ. στην Αντω-
νιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Θα ακουστούν έργα, D. Scarlatti, J. S. Bach, L. V. 
Beethoven, F. Chopin και άλλων συνθετών. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.  



Από τον βουλευτή Ημαθίας Τάσο 
Μπαρτζώκα γνωστοποιείται ότι υπερ-
ψηφίστηκε η διακρατική συμφωνία, 
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που 
προβλέπει την είσοδο και  διαμονή 
στην Ελλάδα αλλοδαπού, αγροτικού 
δυναμικού, με σκοπό την απασχόλησή 
τους στη γεωργική, εποχική απασχό-
ληση.

Η συμφωνία προβλέπει τη μετά-
κληση 5000 εργαζομένων, κατά το 
πρώτο έτος εφαρμογής της, των οποί-
ων η κατανομή θα καθοριστεί από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές. Η διαμονή και 
η απασχόληση τους θα έχουν διάρκεια 
όχι μικρότερη των ενενήντα (90) ημε-
ρών και έως εννέα (9) μήνες, ανά πε-
ρίοδο δώδεκα (12) μηνών. Υπεύθυνες 
για την επιλογή και την πρώτη είσοδο 
των εργαζομένων, που πρόκειται να 
εισέλθουν στην Ελλάδα με σκοπό την 
εποχική εργασία, στον αγροτικό το-
μέα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της 
Αιγύπτου, ενώ προβλέπεται ότι οι διοικητικές αρχές της οφείλουν 
να επιλέγουν τους κατάλληλους εργαζόμενους για εποχική εργασία, 
εργάτες γης, και να τους υποδεικνύουν στις προξενικές αρχές.

Η συμφωνία είναι πιλοτική, υπό την έννοια ότι, αφενός μπορεί να 
αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενδυνάμωση των πολιτικών σχέ-
σεων των δύο μερών. Αφετέρου, ρητά διατυπώνεται ότι οι όροι της, 
σχετικά με τον αριθμό των μετακληθέντων εργατών και των συνθη-
κών μετάκλησης, δύνανται να υπόκειται σε βελτιώσεις.

Με αφορμή την υπερψήφιση της Συμφωνίας, ο Τάσος Μπαρτζώ-

κας σχολίασε «έχω επισημάνει πολλές φορές στην πολιτική ηγεσία 
το μείζον ζήτημα της έλλειψης των εργατικών χεριών. Με παρεμβά-
σεις μου, έχω αναφέρει ότι οι παραδοσιακές «δεξαμενές» εργατών 
γης δεν είναι αποτελεσματικές πια, καθώς έχουν μεταβληθεί οι συν-
θήκες. Η παρούσα συμφωνία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μετακληθέντων εργατών 
και βέβαια, η εφαρμογή της είναι αυτή που θα κρίνει την επιτυχία 
της. Το μόνο δεδομένο είναι ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνα-
τότητα, για να δώσουμε λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα του αγροτι-
κού μας τομέα».

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Απαγόρευσης 
στάσης και 

στάθμευσης σε 
οριζόμενες θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης 
στην Αλεξάνδρεια

Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικονό-
μησης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι 
από το ξημέρωμα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2023 τίθεται σε 
εφαρμογή η απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης σε οριζόμενες 
θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Στις θέσεις που αποτυπώνονται στον 
παρακάτω χάρτη με κόκκινες πινέζες, έχει γίνει οριοθέτηση των 
θέσεων με γραμμοχάραξη κόκκινου χρώματος επί του οδοστρώ-
ματος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι:
1. Η απαγόρευση θα ισχύει μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας 

των καταστημάτων, σύμφωνα με το ωράριο που ανακοινώνεται 
από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας.

2. Κατά τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων, στις εν λόγω 
θέσεις θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση μόνο των οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης.

3. Τις ημέρες και ώρες που δεν θα λειτουργούν τα καταστή-
ματα, η στάση-στάθμευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Η σχετική σήμανση (Ρ-40) έχει τοποθετηθεί και θα τεθεί σε 
εφαρμογή από το ξημέρωμα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2023.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν βάσει της 86/2022 
Απόφασης του Δ.Σ. Αλεξάνδρειας.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκμάθηση ποντιακών 

παραδοσιακών 
μουσικών οργάνων

Μετά τις διακοπές 
των Χριστουγέννων 
ξανα-ξεκίνησαν τα μα-
θήματα  ποντιακών πα-
ραδοσιακών μουσικών 
οργάνων στη Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας, ως ε-
ξής:

Αγγείο-Γαβάλ με δά-
σκαλο το Βασίλη Φωλί-
να κάθε Τρίτη (  4 - 9 μμ)

Λύρα με δάσκαλο το Χρήστο Καλιοτζίδη κάθε Πέμπτη ( 5 - 8 μμ) 
Νταούλι με δάσκαλο το Δημήτρη Ουσταπασίδη κάθε Κυριακή( 

5 - 8 μμ)
Τα μαθήματα γίνονται  κατόπιν προγραμματισμού στους ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους του Πνευματικού Πολιτιστικού   Κέντρου  
στο  Πανόραμα, με όλα τα προβλεπόμενα και αναγκαία υγειονομικά  
μέτρα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – 
Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 
6983503676.

Τάσος Μπαρτζώκας: Συμφωνία 
Ελλάδας-Αιγύπτου για 5000 εργάτες γης!

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση 
για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 18181 
(140)/ 10.01.2023 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 512299 (3897)/ 14.07.2022 Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οι-
κονομίας ΠΚΜ, στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο 
της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ επισυνάπτεται το αρχείο της υπ’ αρ. 18181 (140)/ 10.01.2023 Απόφασης (ΑΔΑ: Ψ-
Χ357ΛΛ-ΚΧΓ), όπου αναφέρονται αναλυτικότερα οι δικαιούχοι (2.343) που εντάσσονται, και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (85.477.500 
€).

https://pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=24849
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά της απόφασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

υποβάλλονται μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πρά-
ξεων, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ, 
στις κατά τόπους ΔΑΟΚ και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr
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Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου
 στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
«Ο ρόλος της προσωπικής 

ανάπτυξης στο επαγγελματικό 
περιβάλλον» από 

 την Θεανώ Χατζούδη
Στο πλαίσιο του 2ου Κύκλου Βιωματι-

κών Εργαστηρίων Προσωπικής Ανάπτυξης 
(2022-2023) που υλοποιούνται στο Βυζα-
ντινό Μουσείο Βέροιας από ομάδα παιδα-
γωγικού και θεραπευτικού χαρακτήρα του 
Ινστιτούτου Βιωματικής Παρέμβασης NDI 
(Non Directivité Intervenante), παρουσιά-
ζεται το Σάββατο 14 Ιανουαρίου το πρώτο 
εργαστήριο του 2023 με θέμα «Ο ρόλος της 
προσωπικής ανάπτυξης στο επαγγελματικό 
περιβάλλον».

Πώς αντιμετωπίζω μια δύσκολη κατά-
σταση που με απασχολεί στη δουλειά μου; 
Καταφέρνω να το επικοινωνήσω αποτελε-
σματικά; Τι με στενοχωρεί και πού αυτό συ-
ναντά προσωπικές μου δυσκολίες; Πόσες 
φορές δεν αναρωτηθήκαμε τι κάνουμε όταν 
αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις στον 
επαγγελματικό μας χώρο; Η συνάντηση μας 
αυτή σκοπεύει στο μοίρασμα, την επικοινω-
νία και την ανάδειξη της σημασίας της προ-
σωπικής μας ανάπτυξης στην αντιμετώπιση 
τους. Σε ένα κλίμα διευκόλυνσης της έκφρα-
σης, ανεπιφύλακτης αποδοχής, ενσυναί-
σθησης και αυθεντικής επικοινωνίας, όπου 
το κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό, ίσως οι 
δυσκολίες αυτές μικραίνουν!

Στην εμψύχωση η Θεανώ Χατζούδη, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Σύμβουλος Ψυχικής 
Υγείας NDI και ο Γιώργος Σλαυκίδης, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας NDI.

Έναρξη: 10 π.μ.
Διάρκεια: 3 ώρες
Είσοδος Ελεύθερη

Εθελοντική Αιμοδοσία 
από τον

 «Βαρασό» Πλατέος
Σε πρωτόγνωρες συνθήκες, στο πλαίσιο μιας παν-

δημίας που δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας και των 
συστημάτων υγείας.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πλατέος Ημαθίας 
«Ο Βαρασός» με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινω-
νικό σύνολο, διοργανώνει την 10η εθελοντική αιμοδοσία, 
για την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της υγείας, 
που αποτελούν ύψιστο αγαθό και δικαίωμα για όλους.

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023
Από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συλλόγου 

Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός».
Σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Γιαν-

νιτσών.
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, 

καθώς και των πρωτοκόλλων ασφαλείας του Ε.Ο.Δ.Υ., για 
την προστασία τόσο των αιμοδοτών όσο και των γιατρών 
και των νοσηλευτριών.

Έκοψαν την πίτα ΚΔΑΠ και Χορωδία 
του ΚΑΠΗ Δήμου Νάουσας

Την βασιλόπιτα του νέου χρόνου έκοψαν το ΚΔΑΠ ΜΕΑ και η Χορωδίας του ΚΑΠΗ του 
Δήμου Νάουσας, παρουσία του Δημάρχου Νικόλα Καρανικόλα, της Προέδρου του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Στέλλας Αραμπατζή και της Αντιδη-
μάρχου Οικονομικών Δώρας Μπαλτατζίδου. Κυριάρχησαν οι ευχές για το νέο έτος με Υγεία 
και αισιοδοξία!

Οι «Αδέσμευτοι Φαρμακοποιοί» 
έκοψαν την πίτα τους

Πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη 5/01/2023 στον ό-
μορφο χώρο του καφέ-εστιατορίου Olive στη Βέροια, η 
κοπή πίτας του συνδυασμού των Αδέσμευτων Φαρμακο-
ποιών Ημαθίας. Τυχερός της βραδιάς ήταν ο Δημοσθένης 
Θεοδωρίδης. Οι Αδέσμευτοι Φαρμακοποιοί Ημαθίας σας 
ευχόμαστε καλή χρονιά, πλούσια με υγεία και ευτυχία και φτωχή σε κακές στιγμές.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε γενική συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας και οι αγρότες της Ημαθίας σε 

γενική συνέλευση Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου στις 6,00 το απόγευμα στο πρώην Δημαρχείο Απ. 
Παύλου στο Μακροχώρι με θέματα : Αποζημιώσεις Βροχοπτώσεις Διεκδίκηση Αναπλήρωσης 
Χαμένου εισοδήματος Κινητοποιήσεις

Το Δ.Σ.



Άνοιξε χθες το απόγευμα από την ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα μέσα από την οποία τα ζευγάρια που επιθυμούν να κάνουν 
ξεχωριστή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2022, θα 
πρέπει να το δηλώσουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου.

Ακόμη και όσοι υπέβαλαν το 2022 χωριστή φορολογική δήλω-
ση θα πρέπει να δηλώσουν και εφέτος ότι ο κάθε σύζυγος θα υπο-
βάλει τη δική του φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που κανείς 
από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει το σχετικό αίτημα μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου τότε θα πρέπει να υποβάλουν φέτος κοινή 
φορολογική δήλωση.

Παράλληλα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
εφόσον γίνει η αίτηση δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της επι-
λογής.

Η ΑΑΔΕ έδωσε στην δημοσιότητα 20 συχνές ερωτήσεις και τις 
σχετικές απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

Όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να χωρίσουν φορολογικά, έ-
χουν πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Βασικό πλεονέκτημα 
για μια τέτοια επιλογή είναι ότι σε περίπτωση που ένας σύζυγος 
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία δεν επηρεάζεται ο 
έτερος ενώ παράλληλα δεν επηρεάζεται και η λήψη τυχόν οικογε-
νειακών επιδομάτων που λαμβάνει το ζευγάρι.

Απ’ την άλλη πλευρά οι σύζυγοι να έχουν κατά νου ότι ο ένας δεν 
μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια διαβίωσης του άλλου, ούτε το αφορολό-
γητο με τις e-δαπάνες.

Πως απαντάει η ΑΑΔΕ σε απορίες πολιτών
Η ΑΑΔΕ μέσα από έναν οδηγό 20 ερωτήσεων – απαντήσεων 

επιχειρεί να καλύψει όλες τις απορίες:
1.Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω 

χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
-Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής 

στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στον σύνδεσμο: https://www.
aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dilosis είτε από εσάς με 
τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε, από ειδικά για τον σκοπό 
αυτό εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς 
του κωδικούς πρόσβασης.

2. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλο-
γή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι 
τις 28 Φεβρουαρίου 2023, τι θα συμβεί;

-Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για 
το φορολογικό έτος 2022.

3. Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται 
συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα 
του συζύγου;

-Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψη-
φισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

4. Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώ-
σεις συζύγων;

-Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβο-
λή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

5. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. 
συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;

-Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. 
διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές 
δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

6. Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις 
χωριστών δηλώσεων;

-Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους 
αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώ-
νει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το 
ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το 
ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

7. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. πώς δηλώνεται 
στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέ-
τει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;

-Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή 
χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυ-
γο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

8. Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορο-
λογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

-Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο 
καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως 
εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

9. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέ-
κνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις 
χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;

-Το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου που δεν φο-
ρολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα 
εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο 
εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

10. Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβί-
ωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις 
Φ.Ε. συζύγων;

-Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν 
υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος 
για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός 
εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και 
απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. 
Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με 
ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση 

εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.
11. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει δυνατότητα μεταφο-

ράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον 
άλλο;

-Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
12. Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής για 

χωριστή δήλωση Φ.Ε. συζύγων;
-Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.
13. Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η επιλογή για χωριστή δήλωση 

Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί;
-Όχι, δεν ανακαλείται για το έτος στο οποίο αφορά.
14. Ποιος από τους δύο συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει 

την επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε.;
–Οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.
15. Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωρι-

στής δήλωσης Φ.Ε. να γίνεται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουα-
ρίου;

-Ναι, θα πρέπει να επικαιροποιείται κάθε έτος από τουλάχιστον έναν 
εκ των δύο συζύγων μέχρι την προθεσμία αυτή, διαφορετικά θα υπο-
βάλλεται κοινή δήλωση.

16. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο του 2023 (μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης). Μπορώ 
να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2022;

-Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή 
ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος.

17. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρουάριο 2023 και θα δη-
λώσω τον γάμο στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. μετά τις 28 Φεβρουαρίου 
2023. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολο-
γικό έτος 2022;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή 
ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος.

18. Πόσες φορές μπορώ να αλλάξω την επιλογή δήλωσης χω-
ριστών δηλώσεων Φ.Ε. στην περίπτωση που τελέσω γάμο μετά 
τις 28 Φεβρουαρίου 2023;

-Η δήλωση γίνεται άπαξ ανά έτος.
19. Εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. 

τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;
-Όχι, δεν εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων κα-

θόσον εκ του νόμου τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για υποβολή 
κοινών ή χωριστών δηλώσεων.

20. Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικούς τους κωδι-
κούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώ-
σεις Φ.Ε.;

Ναι, η σύζυγος που δεν έχει μέχρι τώρα κωδικούς πρόσβασης, ο-
φείλει να αποκτήσει προκειμένου και αυτή να μπορέσει να υποβάλει τη 
δική της δήλωση.
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Διακοπή νερού σήμερα 
στο Μακροχώρι, 
λόγω ακύρωσης 
παλαιού δικτύου 

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα  Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 
2023 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 11:30 έως 
17:00, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακρο-
χώρι) της  Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω 
ακύρωσης του παλαιού δικτύου ύδρευσης και σύνδεσης στο νέο.  

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρω-
ση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα 
των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια 
τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται 
έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προ-
σπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο 
δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πε-
λατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Ειδική συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
30 Ιανουαρίου 2023 στις 13.00 στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), σύμφωνα 
με τις διατάξεις α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει και β) του άρθρου 78 του Ν. 
4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022), υβριδικά (ηλεκτρο-
νικά και δια ζώσης), με τηλεδιάσκεψη, με θέμα ημερήσιας 
διάταξης:

“Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμπα-
ραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2022”.

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων 
για χωριστές φορολογικές δηλώσεις ζευγαριών 

-Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και απορίες

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε 

κοπή Βασιλόπιτας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων 

Βέροιας καλεί όλους τους χορευτές μικρούς και μεγάλους, 
τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της Βασιλόπιτας 
που θα γίνει στοκέντρο «Ελιά» την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 6.00 μ.μ.

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει η μπάντα του Τριαντάφυλ-
λου Ασαρτζή.

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 6936871063 (κ. Σωσώ Ελευθεριάδου).

Με τιμή
Το Δ.Σ.



Ανακοινώθηκαν 
από την ΕΠΟ οι 
ορισμοί διαιτητών 

της 11ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος της Super 
League 2. Το δύσκολο 
εκτός έδρας ματς της 
ΒΕΡΟΙΑΣ με την ΑΕΛ στο 
Αλκαζάρ, θα διευθύνει ο 
Τομαράς από την Θράκη, 
με βοηθούς τους Κούλα 
Χασάν (Ξάνθης) και Σακκά 
(Θεσσαλίας).

Αναλυτικά:
SL2 – 11η αγωνιστική (15/1, 14:45)
Βόρειος όμιλος
Αναγέννηση Καρδίτσας-Παναθη-

ναϊκός Β (Σάββατο 14/1 – 14:45)
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας), Μη-

νούδης (Πιερίας)

ΑΕΛ-ΒΕΡΟΙΑ
Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης), Σακκάς 

(Θεσσαλίας)

Νίκη Βόλου-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Ξηρογιάννης (Βοιωτίας)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Μάνος 

(Λάρισας)

ΠΑΟΚ Β-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδ/νή-

σου)
Βοηθοί: Δέτση, Κοττώρος (Δωδ/

νήσου)

Ηρακλής Λάρισας-Ηρακλής
Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Τζιώτζιος, Καραγιάννης 

(Θράκης)

Διαγόρας-Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Στάμος (Ηλείας)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πει-

ραιά), Τριαντάφυλλος (Κορινθίας)

Απόλλων Πόντου-Μακεδονικός 
(Δευτέρα 16/1 – 14:45)

Διαιτητής: Λεωνίδας (Τρικάλων)
Βοηθοί: Μάνασης (Τρικάλων), Σα-

κάλογλου (Καβάλας)
Ρεπό: Απόλλων Λάρισας

Νότιος όμιλος
ΑΕΚ Β-Ολυμπιακός Β (Παρασκευή 

13/1 – 15:15)
Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονί-

ας)
Βοηθοί: Καλαμπόκης (Αιτ/νίας), 

Κωνσταντίνου (Πρέβαζας – Λευκάδας)

Κηφισιά-Παναχαϊκή (Σάββατο 14/1 
– 13:45)

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών), 

Παγουρτζής (Πειραιά)

ΠΑΟ Ρουφ-Απόλλων Σμύρνης
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης, Ζούλης (Α-

χαΐας)

Αιγάλεω-Ηλιούπολη
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπεί-

ρου)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Ηπείρου), 

Τσολακίδης (Αθηνών)

ΟΦ Ιεράπετρας-Χανιά
Διαιτητής: Μπούτσικος (Μακεδο-

νίας)
Βοηθοί: Κουφός, Παπαδοπούλου 

(Μακεδονίας)

Προοδευτική-Επισκοπή
Διαιτητής: Κόκκορης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας), Βιντσε-

ντζάτος (Ανατ. Αττικής)

Athens Kallithea-Καλαμάτα (Δευτέ-
ρα 16/1 – 15:15)

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Σάββας (Σερρών), Μαυ-

ρουδής (Ηρακλείου)

Ρεπό: Ηρόδοτος

Την τεχνική ηγεσία της 
ΒΕΡΟΙΑΣ ανέλαβε εδώ 
και λίγες μέρες, ως γνω-

στόν, ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Ο 
51χρονος προπονητής, που θα 
καθίσει για πρώτη φορά στον 
πάγκο της «Βασίλισσας» στο 
ματς της Κυριακής (15/1) με 
την ΑΕΛ στο Αλκαζάρ, μίλησε 
στη «Metrosport» για τη νέα 
του ομάδα και τους στόχους 

που έχει:

«Είναι τιμή για κάθε προπονητή να ανα-
λαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ΒΕΡΟΙΑΣ. 
Μιας μεγάλης και ιστορική ομάδας», είπε 
αρχικά και συνέχισε:

«Θέλουμε να σωθεί γρήγορα η ομάδα και 
να κάνουμε μια καλή πορεία. Είναι μια τελεί-
ως διαφορετική ομάδα από την περσινή».

Αναφορικά με την «έξοδο» στη Λάρισα, 
είπε: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα 
τα υπόλοιπα. Έχει αρκετό δρόμο το Πρωτά-
θλημα. Βήμα-βήμα να πετύχει τον στόχο της 
η ΒΕΡΟΙΑ, καθώς έχει τις δυνατότητες».

«Τιμή να βρίσκεσαι σε μια μεγάλη
και ιστορική ομάδα όπως η ΒΕΡΟΙΑ»

ΟΤομαράςαπότηνΘράκη
«σφυρίζει»τοΑΕΛ-ΒΕΡΟΙΑ
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Από την Επιτροπή 
Πρωταθλημάτων 
και Κυπέλλου της 

Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.
Σ.Η.) ανακοινώθηκε ότι οι 
αναβληθέντες αγώνες της 
2ης αγωνιστικής του Πρω-
ταθλήματος της Β’ Ερασι-
τεχνικής Κατηγορίας θα 
διεξαχθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και 
ώρα 3 μ.μ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συ-
γκεκριμένης ημερομηνίας έχει ως ε-
ξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ: ΜΑΣ ΒΕΡΓΙ-
ΝΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ: ΑΕ ΚΑ-
ΨΟΧΩΡΑΣ-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ: Α-
ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑ-
ΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΧΗΣ: ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο-
ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ: ΑΤΛΑΣ 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

Επίσης, την ίδια ημέρα και ώρα 
(ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και 
ώρα 3 μ.μ.) θα διεξαχθεί ο αναβλη-
θείς αγώνας της 7ης αγωνιστικής του 
Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνι-
κής Κατηγορίας ανάμεσα στις ομάδες 
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 και ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΕΛΙΚΗΣ.

Πρώτο παιχνίδι για την νέα χρονιά με ντέρμπι για τον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας αφού το Σάββατο 
14/1  στις 6:00 μ.μ. στο Κλειστό της Αλεξάνδρειας υποδέχεται την περσινή πρωταθλήτρια 
ομάδα των Γρεβενών.

Ε κ δ ή λ ω σ η 
βράβευσης των 
αθλητών και α-
θλητριών που δι-
ακρίθηκαν και κα-
τέκτησαν μετάλ-
λιο στους Πανελ-
λήνιους Αγώνες 
Στίβου το 2022, 
πραγματοποίη -
σε το απόγευμα 
της Κυριακής 8/1 
στην Κατερίνη, 
η Ένωση Αθλη-
τικών Σωματίων 
(ΕΑΣ) ΣΕΓΑΣ Κε-
ντρικής Μακεδο-
νίας σε συνεργασία με τον δήμο Κατερίνης. 

Από τη Νάουσα βραβεύτηκαν 4 αθλητές 
της Γ.Ε.Ν.:

Λογδανίδης Κώστας (3ος Πανελληνιονί-
κης κλειστού στίβου στο 7θλο)

Γατάλος Νίκος (3oς Πανελληνιονίκης στο 
Μήκος κ18)

Ράγκας Χρήστος (3ος Πανελληνιονίκης 
στα 10.000μ. βάδην κ18)

Καραμπινέση Νικολέτα (2η Πανελληνιονί-
κης στα 2000μ. στίπλ κ16)

Στη συνεδρίαση υπ’ 
αριθ. 12 της 12 / 1 
/ 2023 η Πειθαρχι-

κή Επιτροπή της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωμα-
τείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) 
επέβαλε τις κάτωθι ποινές 
στους αποβληθέντες ποδο-
σφαιριστές των αγώνων 
του Σαββατοκύριακου 7-8 / 
1 / 2023:

1. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ και ΧΡΗΜΑ-
ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 €), 
αρχής γενομένης από 9 / 1 / 2023, 
στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου 
ΚΙΤΡΙΝΗ ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑ-
ΪΤΖΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ.

Στην ίδια συνεδρίαση της η Επι-
τροπή έλαβε επίσης τις κάτωθι απο-
φάσεις:

1. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, αρχής γενομένης 

από 9 / 1 / 2023 στον δηλωθέντα ως 
Εκπρόσωπο Ομάδας του Σωματεί-
ου ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ στον αγώνα 
Πρωταθλήματος της 8 / 1 / 2023 Ε-
ΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΘΥΕΛΛΑ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ διότι στον ως άνω αγώνα, 
στο 44ο λεπτό αυτού, μετά από α-
πόφαση του Διαιτητή, δημιούργησε 
επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα 
το ποδοσφαίρου και είχαν ως αποτέ-
λεσμα την αποβολή του με απευθείας 
κόκκινη κάρτα.

Ημέρα βραβεύσεων η Κυριακή 
8/1 για τους πανελληνιονίκες του Ο-
ΚΑ Βικέλα από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κε-
ντρικής Μακεδονίας, στο πνευματικό 
κέντρο του δήμου Κατερίνης.

Ο ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας ήταν εκεί 
με συνολικά 14 αθλητές και αθλή-
τριες.

Τα ονόματα τους:
Υφαντίδου Σοφία
Σταμέλος Κωνσταντίνος
Ιωαννίδου Ελένη
Πατσαλά Ευγενία
Ξυνάδα Αριάδνη
Γραμματικοπούλου Αντωνία

Φουρκιώτη Αθήνα
Κουτσίδου Δέσποινα
Αθανασάκης Παναγιώτης
Καραγιάννης Αλέξανδρος
Νέστωρας Θοδωρής
Γεωργιάδης Ορέστης
Νταγκόπουλος Νίκος
Καραγιώργος Γιώργος

ΕΠΣΗ
Ορίστηκανοιεξ’αναβολήςαγώνες

σεΑ’καιΒ’κατηγορία

ΠρωτάθλημαΒόλεϊΒ’ΕθνικήςΓυναικών
Την ομάδα των Γρεβενών υποδέχεται

ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας

Βραβεύτηκανοιπανελληνιονίκες
τηςΓ.Ε.Νάουσας

ΑποφάσειςΠειθαρχικήςΕπιτροπής
τηςΕΠΣΗμαθίας

Ημέρα βράβευσης για τους πανελληνιονίκες
του ΟΚΑ Βικέλα
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Ένα τοπίο χειμω-
νιάτικο, πανέ-
μορφο ξετυλί-

γεται μπρος τα μάτια 
μας, με αρχέγονα δάση, 
δρυς, οξιές, πεύκα και 
έλατα. Η ψυχή σου 
αφήνεται στα δίχτυα 
αυτής της πανέμορφης 
φύσης, πώς να εκφρα-
στείς πώς να μπορέσεις 
να χωρέσεις στις λέξεις 
αυτό το θαύμα της 
φύσης;

Φύγαμε από τη Βέροια στις 
7.30 το πρωί προορισμός η πόλη 
της Νάουσας και το χιονοδρομικό 
κέντρο 3-5 Πηγάδια.

Εκτεταμένα ερείπια στην πε-
ριοχή των γειτονικών χωριών ενι-
σχύουν την εκδοχή ότι εδώ στον 
χώρο αναπτύχθηκε μια σημαντική 
πόλη της αρχαιότητας, σύμφωνα 
με τις απόψεις των αρχαιολόγων , 
ήταν η Μίεζα.

Τα τρία παιδιά του μυθικού βα-
σιλιά Βέρη έδωσαν τα ονόματα 
τους στις δυο σημαντικές πόλεις 
της Ημαθίας, Βέροια και Μίεζα, 
ενώ ο γιος του Όλγανος μεταμορ-
φώθηκε σε ποτάμιο Θεό.

Η προτομή του ανακαλύφθηκε 
τυχαία στην περιοχή του Κοπανού 
και χρονολογείται στο 2ο π. Χ. 
αιώνα.

Προσπερνάμε την Νάουσα , 
κατοικήθηκε από τα αρχαιότατα 
χρόνια από τους Βρίγες , που με-
τανάστευσαν από την Ασία στην 
Ευρώπη πριν ακόμη από τον 
Τρωϊκό πόλεμο .

Η πόλη που απλώνεται μπρο-
στά μας προσθέτει μια άχρωμη 
πινελιά , κάνοντας όλα τα χρώμα-
τα γκρί.

Το όρος Βέρμιο είναι κατάφυ-
το, στους πρόποδες με καστανιές, 
ανεβαίνοντας ψηλότερα δρυς και 
οξιές, ενώ στην κορυφή πεύκα και 
έλατα .

Χιλιάδες λέξεις έχουν γραφτεί 
για να περιγράψουν την αίσθηση 
του Χειμώνα, ήρθε και φέτος .

Ανεβαίνουμε τις στροφές του 
δρόμου μόλις περάσαμε ένα πε-
ριφραγμένο κτήμα γεμάτο αμυ-
γδαλιές .

Η αμυγδαλιά είναι φυτό της 
τάξης των ροδανθών , ευδοκιμεί 
σε μέρη στεγνά και προσήλια , 
προφυλαγμένα από ανοιξιάτικους 
παγετούς .

Η πρώιμη άνθηση είναι ΄΄προ-
άγγελος της άνοιξης ΄΄σύμφωνα 
με τον Θεόφραστο .

Στα παράλια της Μ. Ασίας λε-
γόταν ΄΄αθασία΄΄. Οι αρχαίοι Εύ-
πολις και Φρύνιχος ( 5ος αιώνας 
π.Χ. ) θεωρούσαν κάλλιστα τα α-
μύγδαλα της Νάξου και της Χίου.

Σαν από σκηνικό θεάτρου το 
χιονοδρομικό μας υποδέχεται χω-
ρίς καθόλου κίνηση μόνοι εμείς 
, προετοιμασία για πορεία και ο-
ρειβασία.

Όπου και να γυρίσεις το βλέμ-
μα σου όλα έχουν μια διαφάνεια 
και μια λεπτότητα.

Η ψυχή σου αφήνεται στα δί-
χτυα της πανέμορφης φύσης, πα-
ντού κυριαρχεί μια τάξη, βουνά 
, λιβάδια, χαράδρες, πευκόφυτα 
δάση.

Οι εικόνες γίνονται αέρινες και 

χειμωνιάτικες……..
Με το σάκο στον ώμο και τα 

απαραίτητα η πορεία αρχίζει.
Οδοιπορούμε τώρα δίπλα από 

την καρέκλα των σκιέρ, χιόνι κα-
θόλου, το κρύο έντονο.

Μπήκαμε στο μονοπάτι.
Καλά σημαδεμένο, περιβάλλε-

ται από βλάστηση , βελανιδιές , 
οξιές, πεύκα ψηλότερα .

Η ανάβαση αρχίζει.
Μπήκαμε στο δάσος με τις ο-

ξιές , κυρίαρχη η σιωπή . Τίποτα 
δεν ακούγεται μεταφορικά και κυ-
ριολεκτικά όλα μοιάζουν έρημα , 
η μυρωδιά του φρέσκου αέρα και 
της οξιάς μας ταξιδεύουν .

Γραμμές και χρώματα , το φύλ-
λωμα των δένδρων, τα ξεχασμένα 
πουλιά , η μυρωδιά της γης μεθυ-
στική .

Το χειμωνιάτικο τοπίο και ο ή-
χος των πουλιών σε αγκαλιάζουν, 
οι αισθήσεις αποκτούν άλλες δι-
αστάσεις και το βλέμμα χάνεται 
μέσα στο απέραντο δάσος.

Ορειβατούμε μέσα στο δάσος, 
- οριστικά διάχυτη σιωπή – πώς 
να εκφραστείς, πώς να μπορέσεις 
να χωρέσεις στις λέξεις αυτό το 
θαύμα της φύσης;

Κάθε δένδρο είναι μια ξεχω-
ριστή προσωπικότητα με το δικό 
του μητρώο και τις μαρτυρίες των 
γενιών που έζησαν και πέρασαν 
δίπλα στον κορμό του.

Τώρα οι αισθήσεις συλλαμβά-
νουν αυτό τον ανεπανάληπτο θη-
σαυρό, συνεχίζουμε …………..η 
ίδια αίσθηση η ίδια ελευθερία.

Τα χρώματα ξεπροβάλλουν μέ-
σα από το αδιαπέραστο δάσος , 
μαζί μας και μια παρέα από συ-
μπαθητικούς σπουργίτες .

Το όνομα σπουργίτης είναι πα-
ράγωγο της μεσαιωνικής ονομα-
σίας ΄΄πυργίτης ΄΄, από τη συνή-
θεια που έχουν να φτιάχνουν τις 
φωλιές τους σε πύργους και κά-
στρα και κατ΄ επέκταση στις πό-
λεις , οι οποίες παλιά ήταν βέβαια 
περιτοιχισμένες . Με τον καιρό 
ο πυργίτης έγινε σπυργίτης και 
αργότερα σπουργίτης .Έχουν ό-
μως και άλλα τοπικά ονόματα ,στο 
Μεσολόγγι τους λένε σφέντζους 
,στα Ανώγεια της Κρήτης κοπρίτες 
και σε άλλα μέρη της Κρήτης τσέ-
λεγκους . Αξιοζήλευτη η εξυπνά-
δα τους και έντονη η κινητικότητα 
τους ιδιαίτερα την άνοιξη.

Ενώ έχουμε τόσες πληροφο-
ρίες για τους αετούς ,τους φοινι-
κόπτερους ,τους γερανούς και τις 
αγριόχηνες αγνοούμε τη ζωή και 
τις συνήθειες πουλιών που συμ-
βιώνουν μαζί μας και τα βλέπουμε 
σχεδόν καθημερινά .

Οι ορνιθολόγοι ασχολήθηκαν 
ελάχιστα έως καθόλου με τη ζωή 
και την εθολογία των σπουργιτών. 

Εθολογία ( και όχι ηθολογία ό-
πως κακώς μεταφράζεται) είναι η 
επιστήμη που ασχολείται με τα ή-
θη δηλαδή τις συνήθειες των που-
λιών και γενικότερα των ζώων .

Διαβήκαμε το δάσος και το ξέ-
φωτο , όλες σχεδόν οι πλαγιές 
του βουνού ζωντανεύουν με το 
φως και δείχνουν αυτή τη σωμα-
τική τους διέγερση, λες και είναι 
όντα ζωντανά, γύρω μας οι άλλες 
βουνοκορφές , Βόρας , Πίνοβο, 
Τζένα, Πάϊκο.

Τώρα ανάβαση, το ένα ύψωμα 
διαδέχεται το άλλο , κυματιστά 
χωρίς τέλος τριγύρω τοπίο γυμνό 
από δένδρα μόνο πέτρες , βράχια 
και έδαφος σαθρό δυσκολεύει τις 
κινήσεις μας.

Η παρουσία της κορυφής επι-
βλητική και απόκοσμη καθώς ένα 
πέπλο ομίχλης την καλύπτει θαρ-
ρείς και είμαστε μέσα σε ταινία .

Η εικόνα της γίνεται ακόμη πιο 
απειλητική και απόκοσμη όσο την 
πλησιάζουμε.

Βρισκόμαστε στην κορυφή με-
τά από πορεία για δυνατές ανα-
πνοές και γερά πόδια.

Μια ματιά γύρω μια ματιά πέ-
ρα η φύση στον καλύτερο της ε-

αυτό φρόντισε να τα χωρέσει όλα 
αρμονικά .

Στο βάθος το Σινιάτσικο όρος 
(Άσκιο) χωρίς καθόλου χιόνι η 
κορυφή του και λίγο πιο πίσω η 
οροσειρά της Πίνδου .

Κάτω χαμηλά η Έδεσσα ,αρι-
στερά μας η λίμνη Βεγορίτιδα και 
η πόλη της Άρνισσας.

Ο Όλυμπος χιονισμένος ξε-
προβάλλει και κάνει αισθητή την 
παρουσία του στον χώρο των ψη-
λών κορφών , υπάρχει μια επιθυ-
μία στο μυαλό σου , να σταματή-
σει ο χρόνος.

Επιστροφή……. τώρα βρισκό-
μαστε στην κορυφή Τσανακτσή 
την δεύτερη ψηλότερη κορφή του 
Βερμίου.

Η επιστροφή συνεχίζεται…….
Τα πεσμένα φύλλα κάνουν το 

μονοπάτι γλιστερό.
Επιστρέφοντας οι αισθήσεις 

θα συλλάβουν οπωσδήποτε αυτό 
τον θησαυρό γύρω σου , εισπνέ-
οντας τον αέρα , αγγίζοντας το 
περιβάλλον ακούγοντας στους ή-
χους της φύσης να χαϊδεύουν τις 
βαθύτερες σκέψεις σου .

Φεύγοντας νοιώθεις ότι πήρες 
κάτι μαζί σου εικόνες και στιγμές 
μέσα σε μια απόλυτη ησυχία.

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

Κύπελλο Ελλάδος: Τα 
αποτελέσματα των «16» και τα 
ζευγάρια των προημιτελικών

Η φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος σχεδόν ολοκληρώ-
θηκε αφού εκκρεμεί η αναμέτρηση του Απόλλωνα Πόντου κόντρα 
στον Πανσερραϊκό (12/1, 14:00), με τα υπόλοιπα ζευγάρια πάντως 
να έχουν σχηματιστεί κανονικά μετά τις αναμετρήσεις των δύο ημε-
ρών.

Φυσικά από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα δύο ντέρμπι, με τον 
Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακός να 
παίζει απέναντι στον Άρη, δύο ζευγάρια που αναμένεται να προ-
σφέρουν έντονες συγκινήσεις και ανταγωνιστικά παιχνίδια.

Αντίθετα, σαφώς πιο εύκολο έργο θα έχει η ΑΕΚ που θα κληθεί 
να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Πόντου-Πανσερ-
ραϊκός, ενώ στο λιγότερο «φανταχτερό» ματς των προημιτελικών η 
Λαμία θα παίξει απέναντι στην έκπληξη του θεσμού τον Απόλλωνα 
Παραλιμνίου.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
Καλλιθέα – Λαμία  ........................................................... 1-2, 1-1
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα  ........................................................ 2-0, 2-0
Άγιος Νικόλαος – Απόλλων Παραλιμνίου  ...................... 1-2, 2-2
Άρης – Λεβαδειακός ......................................................  1-0, 2-2
Βόλος – Παναθηναϊκός  .................................................. 0-2, 0-3
ΑΕΚ – Κηφισιά ...............................................................  3-0, 2-0
Ατρόμητος – Ολυμπιακός ...............................................  2-2,1-4
Απόλλων Πόντου – Πανσερραϊκός 1 .............................. 2/1, 0-3

Ταζευγάριατωνπροημιτελικών(17-19Ιανουαρίου
&24-26Ιανουαρίου):

Απόλλων Πόντου ή Πανσερραϊκός (0-3) – ΑΕΚ
Απόλλων Παραλιμνίου – Λαμία
Ολυμπιακός – Άρης
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
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ΟιΟρειβάτεςΒέροιαςστονΧαμίτη
τουΒερμίου

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

09-01-2023 μέχρι 

15-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 13-1-2023

13:30-17:30  ΖΕ-
ΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑ
Ο.Ε.  ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 
ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

21:00-08:00 ΖΑΜΑ-
ΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-
24123

Φαρμακεία
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Κυριακή 15 Ιανουαρίου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου Αγίου Αθανασίου
 του Μεγάλου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Αγίου Ευθυμίου
 του Μεγάλου 
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
20.00 μ.μ. – 00.30 π.μ. Αγρυπνία επί τη μνήμη του 

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

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

Κάθε απόγευμα στις 4.30 μ.μ. η Ακολουθία του Εσπε-
ρινού

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:  

Σήμερα Παρασκευή 
13 Ιανουαρίου στις 12 το 
μεσημέρι θα ευλογήσει τη 
Βασιλόπιτα στο Κέντρο 
Μέριμνας για Άτομα με 
Ειδικές Δεξιότητες του Δή-
μου Βεροίας.  

 Το Σάββατο 14 Ιανου-
αρίου στις 7.00 μ.μ. στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣ-
ΣΑ» στη Νάουσα θα πα-
ραστεί και θα χαιρετίσει 
την εκδήλωση του Ωδείου 
της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας. 

 Την Κυριακή 15 Ια-
νουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αθανασίου στα 
Κοιμητήρια Βεροίας. 

 Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα ευλογήσει τη Βα-
σιλόπιτα στο Γηροκομείο Βεροίας.   

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του 
πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας θα υποδεχτεί την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Δοβρά από την 
ομώνυμη Ιερά Μονή της Βεροίας και στη συνέχεια θα λάβει μέρος στον 
Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό.  

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου 
του Νέου, Πολιούχου Βεροίας και στην πάνδημη Ιερά Λιτανεία.  

 Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος»  και θα αναπτύξει το θέμα: «Ο πολιούχος 
της Βεροίας, Όσιος Αντώνιος ο Νέος» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Ιερός Μητροπολιτικός
 Ναός Αγίων Αποστόλων Βέροιας

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του 

εν Ιωαννίνοις θα τελεσθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Βέροιας σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 
και ώρα 21.00-00.30 π.μ.

Εκ του Ιερού Ναού

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 12 Ια-

νουαρίου 2023 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
Παλαιοχωρίου Ημαθίας ο Δημήτρι-
ος Δανδίδης,  σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

13 Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Δέσποινα 
Γκαϊτατζή,  σε ηλικία 76 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Τρίτην 17 Ιανουαρίου 2023 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός 
Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως. Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελε-
σθούν ως εξής:

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
6.00 μ.μ. Έλευσις Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Δοβρά. Μέ-

γας Αρχιερατικός Εσπερινός.
11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, Λιτανεία.
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων 
Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυ-
ριακίδης», προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συ-
νέλευση την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00 
μ.μ., στο εντευκτήριο του σωματείου.

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι τα κάτωθι:
1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία  Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2022 - Προϋπολογισμού 

2023.
7ον Σχεδιασμός 2023 και Προτάσεις προς το Διοικητι-

κό Συμβούλιο.
Για την τακτοποίηση των ετήσιων συνδρομών προς 

το Σωματείο, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης του ποσού 
τραπεζικώς στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας της Ελ-
λάδος με τα ακόλουθα στοιχεία: 

GR0201104250000042562550279 (Εθνική Τράπεζα 
NBG)

Αρ. Λογ/σμού: 425/6255027-9 (EUR)
Δικαιούχος: ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 6:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
Ο Παύλος Σαββίδης 

ομιλητής την Κυριακή 
15 Ιανουαρίου

Τήν Κυριακή 15 Ἰα-
νουαρίου στίς 7 τό ἀπό-
γευμα στό Πνευματικό 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως (Βενι-
ζέλου 29, 1ος ὄροφος) 
ὁμιλητής στούς «Ἀκαδη-
μαϊκούς - Πνευματικούς 
Διαλόγους» θά εἶναι ὁ 
θεολόγος καθηγητής, κ. 
Παῦλος Σαββίδης, ὁ ὁ-
ποῖος θά ἀναπτύξει τό 
θέμα: «Ὁ “κρυφός”  Ἅ-
γιος τῆς καθημερινότη-
τας. Στήριγμα καί παρη-
γοριά». 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 209 τ.μ., συντελε-

στής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία, 

Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρπουτα οικοπεδο αρτιο 143 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 
12000€

ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρα Αριστη 
95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια  25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γραφειο 32 τ.μ μικτα ανακαινισμενο 28000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 
18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 
450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται μονοκατοικία 85μ²  με μεγάλο οικόπεδο 
στην Καστανιά
Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 
1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 
Καλλιθέα
Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 
Βικέλα
Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας
Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι
Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 
και Επιπλωμένο στο Κέντρο της
Θεσσαλονίκης
Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα
Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-
ντρο της Νάουσας
Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου
Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 
50μ2 έκαστη στο Σέλι.
Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 
Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.
Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 
ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο
Κέντρο.
Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.
Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο
Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-
τίας Οδού
Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 
στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 με-
γάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πετρε-
λαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο πρά-
σινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ κ.λ.π. 

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στο κέντρο της Βέροιας, Αγ. 
Δημητρίου 2, απέναντι από το Δημαρχείο (Καφέ 2). Το καφέ είναι πλήρως εξο-
πλισμένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες.

Το κατάστημα πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Είναι άριστη ευκαιρία για 
εσένα που θέλεις να δημιουργήσεις μία επιχείρηση με μικρό κεφάλαιο και που 
θα σου φέρει άμεσα κέρδος. Παράδοση χώρου άμεσα.

Τώρα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαν να χαρίζεται ΜΟΝΟ 2.000,00 ευρώ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6932471771.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-

ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατά -

στημα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. 

πατάρι με εσωτερικη σκά-

λα, Ήρας 10. Διαθέτει με-

ταλλικό ρολό ασφαλείας. 

Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα 

από 18-30 ετών για ερ-

γασία σε γυράδικο στον 

Αγ. Γεώργιο Ημαθίας για 

πλήρη απασχόληση. Τηλ.: 

23310  00999  &  6980 

762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορί-

ας. 2) Κοπέλα με δίπλωμα 

αυτοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑ-

ΞΙ με ειδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτο-

κινήτων από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας 23310 71553 

& 23310 62900, ώρες επι-

κοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα για 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ.,  εκτός 

Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών.  Πληρ.  τηλ . :  6984 

040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερ-

μαινόμενα καθίσματα και 

τιμόνι, ηλιοροφή, αερανάρ-

τηση, λάστιχα καινούργια 

11/2022, σύστημα παρκα-

ρίσματος, ABS, ESP, βο-

ήθεια εκκίνησης ανηφό-

ρας κ.ά. Τιμή 5.900 ευρώ. 

Πληρ. τηλ.: 6948 119922 κ. 

Γιώργος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ. σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ. σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
FLAMOYRIES 100tm.4D,S,K,38.000E
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι, ενδο-
δαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να, ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο. Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινι-
σμένο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

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

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

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

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

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

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

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

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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Τα ΓραφείαΠωλήσεων του κ. Γ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (τουλά-
χιστον) στον Κλάδο Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasia@yahoo.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ studio 20τμ  επιπλωμένο 180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ 
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ studio  25  ανακαινισμενο  160€
-ΕΛΙΑ  50 τμ καινουργιο  πολύ καλο  250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  55 τμ  3 χωροι θεα  καλό 240€
-ΡΟΛΟΙ 55τμ 3 χώροι ανακαινισμενο ατομ λεβητ 
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  40τμ super lux  επιπλωμενο 
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   50τμ superlux  επιπλωμενο  
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  60 τμ καινούριο ατομ. Θερμ επι-
πλωμενο 400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  75τμ καινούργιο   τζάκι , θέα 350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ  
350€  
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  89τμ ανακαινισμενο ατομ θερμ 
πετρ    320€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  85τμ επιπλωμένο  πλήρες , ατομ. 
Θερμ. 300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90τμ , ατομ. Θερμ.   330 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  100τμ 3δωμ  230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 60τμ 1δωμ σαλονι επιπλωμε-
νο 250 ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ  25 ΤΜ ανακαινσμενο lux ενοικιο 250  
28000 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος 
23000 ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  35 τμ καινουργιο  32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45τμ καινούργιο τζακι 44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  60 τμ καινουργιο τζακι   54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι  
57000 ε
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τμ καλό τζακι 45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ 85τμ καινούργιο  84000 €
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90 τμ ισογειο ατομ λεβητας αυλη  
48000€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  80τμ καλό 47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη 
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85τμ 10ετών parking 85.000€
-ΡΟΛΟΙ 90 τμ ανακαινισμενο lu ατομ λεβητας 4 
όροφος θέα 90.000€
-ΡΟΛΟΙ  90τμ  καλο χωριζεται σε 2  47.000€
-ΓΗΠΕΔΟ  95τμ πολύ καλο ετοιμο αποθηκη με-
γαλη πυλωτη  55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα 
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ 
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105τμ πολύ καλο , αποθηκη θεα,  
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα 
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  70τμ και για επαγγελματική στέγη 
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ  ΚΕΝΤΡΟ 170τμ  LUX καινούργια 
θέα   300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια 
180.000€
-ΚΤΕΛ 115 ΤΜ 4=os ΘΕΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ 58000 ε
-ΑΓ. ΑΜΤΩΝΙΟΣ 100 ΤΜ 1=ος    ΚΕΝΤΡΟ 47000 ε  

-ΚΤΗΡΙΟ  280 ΤΜ  2 διαμεριματα 100 τμ και μα-
γαζι 80 τμ  140000 ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 80 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 ΤΜ 43000ε
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  120 ΤΜ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ  58000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH 
320000 ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ    
220000 ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ  
170000 ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ  70 ΤΜ  ΠΑΛΙΟ ΣΕ 800 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 38000 ε 
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ  70 ΤΜ ΣΕ 500 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙ-
ΜΗ 14000 ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ    100 ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟ ΤΙΜΗ 22000 ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ   90 ΤΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟ ΜΕ 1000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 80000 ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ 
180.000€
-ΕΛΙΑ 225τμ καλό 24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο 
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 90τμ κτίζει 100τμ 38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 326 τμ 
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ  520τμ 
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνω στο δρόμο  για 
μαγαζί 80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑ επάνω στο 
δρόμο 6000τμ 70.000€
-ΡΑΧΙΑ 1400τμ κεντρικό 78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ 16000τμ 50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ 400τμ θέα 120.000€
-ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 205 τμ 78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ  4500τμ 110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ 630τμ 70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  15τμ 21.000€     
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  25 τμ 36.000€
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΕΝΤΡΟ 35τμ 78.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 55τμ 220.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΙΚΑ 45τμ με πατάρι  48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 70τμ βενιζελου  58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ ρολόι 35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 60τμ βενιζελου 60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 45τμ 2χώροι 230€
-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ 2χωροι 200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ 2χωροι 180€
-ΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 115τμ 1ος όροφος 600€
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΑΖΙ 30τμ 150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΑΓΟΡΑΚΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



“Οι καταλύτες για μία πραγ-
ματικά βιώσιμη, πράσινη και 
δίκαιη ανάπτυξη, που θα φτά-
σει σε όλους τους πολίτες είναι 
οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της 
Ελλάδας και της Ευρώπης, εί-
ναι οι πολιτικές που διαμορφώ-
νονται και υλοποιούνται από τη 
βάση προς τα επάνω”, επισή-
μανε σήμερα ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, στο χαιρετι-
σμό του στην ημερίδα με θέμα 
“Παρουσίαση της Έκθεσης του 
ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, 2023 
– Περιφερειακή Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον”, που συνδιοργά-
νωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Οργανισμός Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην καινοτομία που εισάγεται φέ-
τος στην παρουσίαση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ 2023 για την Ελλάδα: 
“Η Έκθεση του ΟΟΣΑ αναδεικνύει κορυφαία θέματα για την Ελλάδα, 
τις προτεραιότητες και τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά 
μας. Φέτος όμως υπάρχει και μία πολύ σημαντική καινοτομία: Είναι 
η πρώτη φορά που στην Έκθεση του ΟΟΣΑ συμβάλλουν, εκτός από 
τους κυβερνητικούς φορείς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
με τους οικονομικούς, παραγωγικούς και ερευνητικούς φορείς της, οι 
οποίοι συμμετείχαν στις τρεις θεματικές συναντήσεις με τον ΟΟΣΑ, που 
ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώσαμε το 
προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι για πρώτη φορά η Έκ-
θεση του ΟΟΣΑ καταρτίζεται με τη συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Και αυτή η καινοτομία, πιστεύω ότι έχει πολύ σημαντική 
συμβολή στη φετινή Έκθεση του ΟΟΣΑ, γιατί βοηθάει στην ακόμα 
καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Άλλωστε έχουμε δει στην 
πράξη, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, τον 
κομβικό ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων τόσο στο σχεδιασμό όσο 
και στην υλοποίηση πολιτικών και έργων, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την αντιμετώπιση της ενεργειακής και 
κλιματικής κρίσης”.

Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή η 
Περιφέρεια υλοποιεί συνολικά αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
πόρους περισσότερα από 8.000 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα και 
δράσεις, σε όλους τους τομείς και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι:
-Στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας.
-Ενισχύει τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, με ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό και επικουρικό προσωπικό.
-Δημιουργεί την e-Περιφέρεια, την ψηφιακή Περιφέρεια, παρέχοντας 

ήδη 200 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
-Διαμορφώνει νέους χώρους πρασίνου στις γειτονιές.
-Εγκαθιστά νέους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
-Αναβαθμίζει ενεργειακά κατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία και αθλητι-

κές εγκαταστάσεις.
-Αναβαθμίζει με λαμπτήρες led τον ηλεκτροφωτισμό στο οδικό δίκτυο.
-Προμηθεύει με ηλεκτροκίνητα απορριμματοφόρα και οχήματα τους Δήμους.

-Εγκαθιστά νέα φωτοβολταϊκά συ-
στήματα.

-Χρηματοδοτεί τα σχέδια των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων για τη μεί-
ωση του ενεργειακού κόστους.

“Το 90% των ευρωπαϊκών δράσε-
ων για την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής, το 50% των δημοσίων 
επενδύσεων, το 30% των δημοσίων 
δαπανών και τελικά, το 70% του συ-
νόλου των δράσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, πραγματοποιούνται από 
τις Περιφέρειες και τους Δήμους, που 
μετατρέπουν τους απρόσωπους ευ-
ρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους σε 
μετρήσιμο έργο για όλους τους πο-
λίτες. Είναι πολύ σημαντικό το βήμα 

που κάνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Έκθεση που πα-
ρουσιάζεται σήμερα για την Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά υπάρχει 
η απευθείας συμβολή φορέων εκτός κυβέρνησης, φορέων 
της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί δεν θα κουραστώ να ε-
παναλαμβάνω, ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η διακυ-
βέρνηση όπου τα τρία επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
Κράτη - Μέλη και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, δουλεύουν 
μαζί, συνεργάζονται και συνομιλούν με τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς φορείς είναι το μέλλον. Είναι ο τρόπος που 
μπορούμε να δώσουμε πραγματικές λύσεις και απαντή-
σεις, ενισχύοντας την αίσθηση μεταξύ των πολιτών ότι οι 
πολιτικές, τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούμε, έχουν 
πραγματικό θετικό αντίκτυπο για τους ίδιους, τις οικογένειές 
τους, τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους”, τόνισε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

Παρουσιάζοντας τα κύρια στοιχεία της Έκθεσης του Ο-
ΟΣΑ για το 2023 ο Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Σορβόννης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας 
στον ΟΟΣΑ Γεώργιος – Στυλιανός Πρεβελάκης, επισήμανε 
ότι στη διετή Έκθεση του ΟΟΣΑ για την οικονομία της Ελ-
λάδας του 2023, η εικόνα είναι πολύ θετική, καθώς τονίζεται 
η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση των οικονομικών 
δεικτών (ρυθμός ανάπτυξης, ταχύτερη μείωση του χρέους). 
Κυριότερη υπόδειξη της Έκθεσης, όπως είπε ο κ. Πρεβελά-
κης, είναι ότι πρέπει η χώρα να προχωρήσει στη βελτίωση 
της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, διότι αυτός είναι 
ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για την οικονομία. Επί-
σης, ο κ. Πρεβελάκης αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του 
Κέντρου του ΟΟΣΑ, που συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί 
στην Κρήτης, σημειώνοντας ότι αυτό θα είναι ένα από τα 20 
κέντρα του ΟΟΣΑ παγκοσμίως και θα έχει ως αντικείμενο 
τους πληθυσμούς, τα δημογραφικά δεδομένα και τις μετακι-
νήσεις πληθυσμών.

Φέτος στο εξειδικευμένο κεφάλαιο της Έκθεσης πε-
ριλαμβάνονται τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της 
κλιματικής αλλαγής, τόνισε η Επικεφαλής του Τομέα Οικο-
νομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Ζαφείρα 
Καστρινάκη στο χαιρετισμό της.

Αναλυτικά τα στοιχεία της Έκθεσης παρουσίασαν ο Διευθυντής 
Μελετών της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΟΟΣΑ Vincent Koen και ο 
Επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος για την Ελλάδα της Οικονομικής 
Διεύθυνσης του ΟΟΣΑ Tim Bulman.

Την Έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.oecd.org/economy/
greece-economic-snapshot/

Στη δεύτερη ενότητα της ημερίδας με θέμα “Η επόμενη μέρα για 
την Οικονομική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εν 
μέσω Πράσινης Οικονομίας και Ψηφιακής Μετάβασης – Προκλήσεις και 
Προοπτικές” κατέθεσαν τις απόψεις τους η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία 
Σαράντη, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης, ο Πρόεδρος 
της Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος Σταύρος 
Ανδρεάδης και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Βέττας.

Στην ημερίδα μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος 
Κεφαλάς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Πάλλας, αλλά 
και η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης “Κοιτάμε Μπροστά” 
Δήμητρα Θωμά και ο Επικεφαλής της παράταξης “Οικολογία – Πράσινη 
Λύση” Φίλιππος Γκανούλης.
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P Επιτέλους να επιστραφούν τα 
γλυπτά, γιατί έχουμε αηδιάσει με τα 
γλειφτρόνια…

P Είπαν στον Αλέξη για τα γλυπτά και 
διάλεξε την κουρτίνα 2.

P Όπως κι αν γυρίσεις, σε πληγώ-
νουν μικρούτσικοι κάθε λογής.

P Απ’ τα ψηλά πατώματα, κι απ’ τα χώ-
ματα, που έλεγε κι ο Στέλιος.

P Φανταστείτε ότι το 2022 πέφταμε 
ο ένας μετά τον άλλο από τα σύννεφα.

P Αν το κακό αυτό συνεχιστεί και το 
2023, τουλάχιστον όσοι πέφτουν να μας 
λένε τι καιρό θα κάνει αύριο.

P Στα δικά μας τα χρόνια πετούσαν 
στα σύννεφα μόνο οι ερωτευμένοι.

P Ή ανεβαίναμε στη στέγη να φάμε στο σύννε-
φο καμιά φορά. Τώρα μόνο γκουρμέ.

P Τότε είχαμε ανάγκη από όνειρα και από 
αλήθειες. Τώρα μόνο από λεφτά.

P Κάποτε είχαμε την επιλογή ‘τώρα βροχή’, 
‘τώρα σιωπή’. Μας τελείωσαν μαζί με την Αρλέτα.

P Το λέω συχνά και στην αγάπη: Κάποτε 

θυμάμαι μ’ αγαπού-
σες. Τώρα πρασό-
ρυζο.

P  Η αγάπη προ-
χθές μου είπε την πιο 
εύκολη συνταγή για 
τσίζκεικ: ασανσέρ, αυ-
τοκίνητο, ζαχαροπλα-
στείο.

P  Τον τελευταίο 
καιρό με κοιτά συ-
νεχώς με απορία. 
Μάλλον ψάχνει να 
δει τι μου βρήκε.

P Υποψιάζομαι ότι 
και το 2023 οι μόνοι που θα κυκλοφορούν με άνε-
ση στον πλανήτη θα είναι οι ιοί και οι οικονομικές 
αναταράξεις.

P Με κοινό παρονομαστή την Κίνα.

P Και:
Μια φορά κάποιος οδηγός επέστρεφε στην 

Αθήνα οδηγώντας στην Εθνική Οδό Αθηνών – 
Κορίνθου. Ξαφνικά εκεί που οδηγούσε αμέριμνος, 
βλέπει μια κότα να τον προσπερνά! Κοιτάζει το 
κοντέρ, 120 χιλιόμετρα.

-Μπα! λέει, οφθαλμαπάτη θα είναι.
Επιταχύνει λίγο και εκεί κοντά στα 150, να’σου 

πάλι η κότα. Επιταχύνει ο οδηγός, επιταχύνει κι η 
κότα! 160, 180, 200!

Κοντά στα Μέγαρα, ωστόσο, η κότα ελαττώνει 

ταχύτητα και στρίβει αριστερά. Ο οδηγός, όλο πε-
ριέργεια την ακολουθεί. Βλέπει την κότα να μπαί-
νει σε ένα ορνιθοτροφείο και παρατηρεί ότι έχει 
τρία πόδια. Μπαίνει κι αυτός στο ορνιθοτροφείο, 
γεμάτος περιέργεια. Μόλις περνά την πύλη, τον 
σταματά ένας υπάλληλος.

-Ρε συ φίλε, αυτό κι αυτό, του λέει εκείνος, με 
προσπέρασε με 200, το καταλαβαίνεις;

-Άκου να δεις φιλαράκο, απαντά ο υπάλληλος. 
Πρόκειται για ένα νέο είδος κότας με τρία πόδια. 
Τα αφεντικά το έφεραν από την Αμερική, τώρα 
εδώ κάνουν εκτροφή μόνο σ’ αυτό το είδος.

-Είναι τουλάχιστον νόστιμες αυτές οι κότες; 
ρωτά ο οδηγός.

-Ξέρω ‘γω ρε φίλε; Μήπως μπορέσαμε ποτέ 
να πιάσουμε καμία να τη φάμε;

Κ.Π.

Απ. Τζιτζικώστας: “Για πρώτη φορά η Έκθεση του ΟΟΣΑ καταρτίζεται 
με τη συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
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