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Ανοίγει ο δρόμος
για προσλήψεις δημοτικών 

αστυνομικών

Ψηφίστηκε στη Βουλή, μόνο από τους βουλευτές της 
ΝΔ, το τελικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την Δημοτική 
Αστυνομία που  ανοίγει τον δρόμο για 1.264 προσλήψεις 
δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ, η προκήρυξητου 
οποίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο. 
Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, μεταξύ των άλλων, οι 
δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλ-
λήψεις και να ασκούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλ-
λήλου, ενώ θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό όπως 
αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και γκλοπ. Πιστεύουμε ότι 
θα υπάρξει και εκτενής εκπαίδευση!

Σίγησε του Διακογιάννη
η φωνή…

Ο Γιάννης Διακογιάννης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, 
ραδιοσχολιαστής και παρουσιαστής αθλητικών εκπομπών, 
έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών.

Κορυφαίος του είδους, λόγω των μεγάλων γνώσεών 
του πάνω στον κλασικό αθλητισμό αλλά και το ποδόσφαι-
ρο, τον τρόπο μετάδοσης και τη γλαφυρότητα του ύφους 
του, αλλά και τις μουσικές του γνώσεις από τις σπουδές 
του στη Γαλλία, αγαπήθηκε όχι μόνο από φιλάθλους αλλά 
από όλο τον κόσμο που τους κέρδιζε με τη φωνή, τα σχό-
λια και τον τρόπο που άσκησε την δημοσιογραφία.

Ο Γιάννης Διακογιάννης υπήρξε νυμφευμένος με τη 
Βαρβάρα Δράκου, υιοθετώντας την κόρη της (από το γάμο 
με το δημοσιογράφο Οδυσσέα Ζούλα), την αείμνηστη Ρίκα 
Βαγιάνη. Κατά δήλωσή της, το επώνυμο προήλθε από τα 
ονόματα της μητέρας της και του Γιάννη Διακογιάννη, με 
τον οποίο είχε άριστη σχέση.

Από χθες έγινε φτωχότερος ο χώρος της αθλητικής δη-
μοσιογραφίας στην Ελλάδα.

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας Ε ΤΟΣ: 

2022
Μή νας: 12
Ε βδο μά δα: 51

Ανατολή Ήλιου: 07.33

Δύση  Ήλιου: 17.06

348-17

ΤΕΤΑΡΤΗ
14

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Θύρσου, Φιλήμονος,

Απολλωνίου, Λευκίου μαρτ.

Με μηνύματα για το δικαίωμα πρόσβασης παντού,
η χθεσινή ημερίδα στο Χώρο Τεχνών

«Θέλω και μπορώ να ζω με προσβασιμότητα - Ελπίζω στο αύριο», 
ήταν το θέμα της χθεσινής ημερίδας στον Χώρο Τεχνών σε συνδιορ-
γάνωση του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας και του Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ), στο πλαίσιο 
των δράσεων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται για την Παγκόσμια 
Ημέρα Αναπηρίας. 

Ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις από τους ομιλητές και ελπίζουμε τα 
μηνύματα να γίνουν πράξη και να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο 
να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στους δημόσιους χώρος, πα-
ντού!

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στο φουαγιέ του Χώρου Τεχνών, 
λειτούργησε και ένα ενδεικτικό χριστουγεννιάτικο bazzar του ΚΕ-
ΜΑΕΔ.

Στη Βεργίνα τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης,
για τα εγκαίνια  του Μουσείου των Αιγών

Στη Βεργίνα, για τα εγκαίνια του νέου 
Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών,  θα 
βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης, την ερχόμενη  Δευτέρα μαζί με τον 
περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα και 
την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το έργο, από τα μείζονα πολιτιστικά και 
τουριστικά έργα της χώρας κόστισε περί-
που 13 εκ. ευρώ, ενώ όπως έχει πει ο κ. 
Τζιτζικώστας πρόκειται να είναι εφάμιλλο 
του Μουσείου της Ακρόπολης. Το νέο Μου-
σείο έρχεται να ολοκληρώσει την πολιτι-
στική υποδομή στη Βεργίνα και ήδη έχει 
προκαλέσει το διεθνές επιστημονικό ενδι-
αφέρον.

Ιδιώτες γιατροί: Παταγώδης αποτυχία,
ο νόμος για τον προσωπικό γιατρό!

«Τρανό παράδε ιγμα 
στην δυσλειτουργία ανάμε-
σα στο υπουργείο υγείας 
και στους γιατρούς που θα 
κληθούν να εφαρμόσουν το 
οποιοδήποτε νομοθέτημα, 
είναι ο νόμος για το προσω-
πικό γιατρό για τον οποίο 
και πάλι δεν ζητήθηκε η 
γνώμη των ιατρικών συλ-
λόγων, πάλι δεν εισακού-
στηκαν οι προτάσεις μας, 
με αποτέλεσμα να νομο-
θετηθεί μία διαδικασία η ο-
ποία δεν λειτούργησε», είπε 
στις «πρωινές σημειώσεις 
του ΑΚΟΥ 99,6 ο πρόεδρος 
του ΙΣΗ, Μάκης Ισαακίδης, 
μιλώντας για την διαφωνία 
των γιατρών με το νέο νόμο 
για το ΕΣΥ.

«Λυπάμαι που το λέω αλλά  ο νόμος για το προσωπικό γιατρό ήταν μία παταγώδης αποτυχία για την κυβέρνηση. Δεν 
λειτούργησε, πέρασε εκ των πραγμάτων όλο το βάρος στις δημόσιες δομές, δηλαδή στα πρώην ΙΚΑ και νυν Κέντρα Υγεί-
ας αστικού τύπου, τα οποία όμως έχουν ελάχιστους γιατρούς.  Αν πάτε σήμερα να δηλώσετε προσωπικό γιατρό, μπορεί 
να σας προτείνει η πλατφόρμα κάποιον γιατρό στην Αριδαία ή στα Κουφάλια ή ακόμα και σε ένα χωριό της Χαλκιδικής», 
είπε ο πρόεδρος.

Ερωτηθείς για τις δομές με  τις περισσότερες αδυναμίες, εκτίμησε ότι  και οι δύο βαθμίδες περίθαλψης πρέπει να α-
ναβαθμιστούν και να γίνουν πιο σύγχρονες. Δεν μπορεί να ισχύσει κανένα σύστημα και να λειτουργήσει κανένα σύστημα, 
εάν δεν είναι σύμφωνοι οι γιατροί που είναι αυτοί  που θα το εφαρμόσουν… Είναι απλά τα πράγματα, υποστηρίζει ο πρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.



Την απόφαση της να διεκ-
δικήσει τη θέση της Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας γνωστοποίησε 
σε συνέντευξη Τύπου στο ξε-
νοδοχείο «Μάνθος»,  η δικη-
γόρος Δώρα Κουρκουτά.

Η κ. Κουρκουτά κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης πα-
ρουσίασε τις βασικές αρχές 
του ψηφοδελτίου της καθώς 
επίσης και το σκεπτικό και τις 
βασικές κατευθυντήριες γραμ-
μές της υποψηφιότητας της, 
«Να κάνουμε τον τόπο μας 
μια ευρωπαϊκή γωνιά¨…» τό-
νισε μεταξύ άλλων. 

Μάλιστα αναφερόμενη 
στους λόγους που την οδήγη-
σαν να διεκδικήσει τον Δημαρ-
χιακό θώκο άφησε πολλές αιχμές κατά της νυν διοί-
κησης, κάνοντας λόγο για «εγκληματική απραγία…»

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι το ψηφοδέλτιο της θα 
είναι υπερκομματικό και δεσμεύτηκε ότι η θητεία της 
θα είναι μόνο για μια τετραετία, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά «Δεν έχω σκοπό να γεράσω στο δημαρχείο».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στην ομάδα επιστημό-
νων με επικεφαλής τον παγκοσμίως γνωστό στους 
ακαδημαϊκούς κύκλους, καταγόμενο από την Αλεξάν-
δρεια κ. Βαρδάκα, η οποία ομάδα θα ετοιμάσει το 
πρόγραμμα του συνδυασμού αλλά και θα συντονίσει 
τις δράσεις του. 

Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η κ. Κουρ-
κουτά τόνισε ότι το ψηφοδέλτιο της θα στελεχωθεί 
κατά κύριο λόγο από νέους ανθρώπους που έχουν 
διάθεση για προσφορά, χωρίς φυσικά να αποκλείει 
τη θετική συνεισφορά που μπορεί να έχουν άνθρω-
ποι έμπειροι που απλά έχουν και αυτή τη διάθεση να 
προσφέρουν.

Τέλος να αναφέρουμε ότι κ. Κουρκουτά έχει διατε-
λέσει προ ετών με μεγάλη επιτυχία Αντινόμαρχης Η-
μαθίας, όμως τα τελευταία χρόνια είχε αποφασίσει να 
απέχει, για «δικούς της λόγους…» όπως είπε,  από 
την ενεργό δράση της πολιτικής σκηνής του τόπου. 

Γεώργιος Κίτσιος 

Όπως ενημερώνει 
ο υφ. Οικονομικών 
Απ. Βεσυρόπουλος, 
στις 12 Δεκεμβρίου 
2022 τέθηκε σε πα-
ραγωγική λειτουργία 
η ψηφιακή εφαρμο-
γή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Ε-
σόδων (ΑΑΔΕ) που 
δημιουργήθηκε ειδικά 
για την υποβολή στοι-
χείων συμβάσεων 
συμβολαιακής γεωρ-
γίας, με σκοπό τη μεί-
ωση του φόρου εισο-
δήματος, κατά 50%, 
για τους κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες, 
ήδη από το φορολογι-
κό έτος 2022.

Η εφαρμογή είναι 
προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση myAADE//Εφαρμογές//Επιχειρήσεις//myBusinessSupport.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εργάστηκαν από κοινού για τη δημιουργία μιας εφαρμογής 
εύχρηστης, απλής και φιλικής για τους χρήστες, αγρότες και λογιστές.

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των δικαιούχων της απαλλαγής και τη χορήγηση επαρκούς χρόνου, 
τα δεδομένα των συμβάσεων (ποσότητα, τιμή κ.λπ.) που αφορούν 
πωλήσεις προϊόντων εντός του έτους 2022 υποβάλλονται μέχρι και τις 
28/2/2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τους αγοραστές 
μέχρι και τις 31/3/2023.

Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και επιβεβαιώνονται, αντίστοιχα, 
και τα δεδομένα των συμβάσεων που συνάφθηκαν από 26/5/2022 (έναρ-
ξη ισχύος του ν.4935/2022) και έως 31/12/2022, από παραγωγούς για τη 
χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30% από το επόμενο 
φορολογικό έτος.

Αυτό ορίζεται σε νέα απόφαση, η οποία τροποποιεί τη με αριθμ. 
127754 ΕΞ 2022/9.9.2022 ΚΥΑ (Β΄ 4760), για τη χορήγηση της απαλ-
λαγής από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, 
κατά 50%, υπό την προϋπόθεση πώλησης του 75% των προϊόντων 
τους σε συλλογικά αγροτικά σχήματα ή μέσω συμβάσεων συμβολαιακής 
γεωργίας.

Με την έναρξη της ειδικής εφαρμογής, υλοποιείται ένα από τα σημα-
ντικότερα αναπτυξιακά μέτρα της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη 
και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και αποδεικνύεται η συνέπεια 
και η σταθερότητα της Κυβέρνησης ως προς την εφαρμογή μέτρων για 
τη μεγέθυνση της οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνίας.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Συνάντηση με Γεωργαντά και Λυκουρέντζο 

για αγροτικά θέματα της Ημαθίας
Με τον ΥΠΑΑΤ κ. Γεωρ-

γαντά και τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζο,  συνα-
ντήθηκαν ο πρόεδρος και ο 
αντιπρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Γεωργών Βέροιας 
Αν.  Χαλκίδης και Ι. Βράνας  
για θέματα που αφορούν ά-
μεσα τους Αγρότες της Ημα-
θίας.

Σε ότι αφορά το Υπουρ-
γείο ο Υπουργός αναφέρθη-
κε στην επικείμενη πληρω-
μή των ενισχύσεων και την 
επιδότηση των λιπασμάτων 
μέχρι το τέλος της επόμενης 
βδομάδας.  Αναφορικά με τις υπόλοιπες  πληρωμές  και το χρονοδιάγραμμά τους θα υπάρξει ανακοίνωση  του Υπουργείου στις 19/12.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις του  ΕΛΓΑ ο πρόεδρός του, διευκρίνισε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, θα αποζημιωθούν οι ενστάσεις του 
2021 που έχουν εγκριθεί και όσες εκτιμήσεις του 2022 έχουν περατωθεί και έχουν αποσταλεί τα πορίσματα .

ΑΣΟΠ Επισκοπής:  
Ζημιώθηκε 2.500.000 
ευρώ, σύμφωνα με 

ελεγκτές του Υπ.Α.Α.Τ.
 Κατόπιν προκαταρκτικής παραγγελίας της Εισαγγελέως 

Βέροιας, διεξήχθη οικονομικός έλεγχος στον ΑΣΟΠ Επι-
σκοπής για τα έτη 2007-2015. Ήδη εκδόθηκε το πόρισμα 
των ελεγκτών της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επι-
θεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που διαπιστώνει ότι εξαιτίας 
πράξεων και παραλείψεων, ο ΑΣΟΠ ζημιώθηκε για το πο-
σό των 2.500.000 ευρώ και πλέον. Πλέον της ποινικής διά-
στασης, ο Συνεταιρισμός έχει ήδη αναθέσει στους νομικούς 
του συμβούλους και την άσκηση αγωγών σε βάρος των 
υπαιτίων, για την είσπραξη των ποσών που ζημιώθηκε.

Ο πρόεδρος
Βασίλης Λαμπριανός
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Την υποψηφιότητά της για το 
Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε 
και επίσημα η Δώρα Κουρκουτά

Τέθηκε σε παραγωγική 
λειτουργία η πλατφόρμα για τη 
συμβολαιακή γεωργία για την 

απαλλαγή από τον φόρο
 εισοδήματος των αγροτών

Κάλεσμα της ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ  
στην αυριανή στη Βέροια

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ  ΣΤΗΝ ΠΑ-
ΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ!
ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΜΕ, ΔΟΕ,  

ΟΙΕΛΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ !
ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ,  ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!
 Συνεχίζουμε – δυναμώνουμε τον αγώνα για εργασία και 

μισθό με αξιοπρέπεια, υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας δι-
καιώματα , το επιστημονικό μας έργο και την παιδαγωγική μας 
ελευθερία!

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Βαρβάρα Σαράντη Χρήστος Πούλος



Οι εκδόσεις ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ, το βιβλι-
οπωλείο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ και  η  οδοντιατρος 
– συγγραφεας Άννα Σελιδου  παρουσιάζουν 
το παραμύθι, για μικρούς και μεγάλους, “Το 
σώμα και το στόμα και η μπάμπω Τερηδό-
να”. Ένα Βιβλίο και CD με αφήγηση και πρω-
τότυπα τραγούδια σε σύνθεση του Χρήστου 
Παπαδοπουλου. Την εικονογράφηση έκανε η 
ζωγράφος Ανδρονίκη Μπαμπαράτσα.

Την εκδήλωση θα προλογίσει μέλος του 
Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης “Ερα-
σμος”.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Η κ. Αλίκη Καλοΐδου, οδοντίατρος, πρόε-

δρος του οδοντιατρικού συλλόγου Ημαθίας
Η κ. Έφη Γώτη, εκπαιδευτικός, διευθύ-

ντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημα-
θίας.

Η κ. Άννα Σελιδου, οδοντίατρος – συγ-
γραφέας.

Περιγραφή:
“…Στην Καστροπολιτεία που λέγεται Σώ-

μα, οι άσπροι, δυνατοί φρουροί, τα Δόντια, 
φροντίζουν ώστε ό,τι μπαίνει από την πύ-
λη-Στόμα, να κάνει γερούς, δυνατούς και χα-
ρούμενους τους κατοίκους. Την κυρά Καρδιά, 
τον κύριο Στομάχι, τα Μάτια, τον κύριο Δέρμα κ.ά. Όμως, η μπάμπω Τερηδόνα καραδοκεί. Δίνει εντο-
λή στον Χάμπο, τον βοηθό της: «Το Σώμα θα κουρσέψουμε πριν να το καταλάβουν. Κέρδος πολύ θα 
βγάλουμε, πριν άλλοι μας προλάβουν.» Πώς καταφέρνει ο Χάμπος να ξεγελάσει τους φρουρούς-Δό-
ντια; «Καραμέλες, σοκολάτες κουβαλώ πάνω στις πλάτες. Θα ‘ρθω να σε γελάσω, μ’ αυτά θα σε χορ-
τάσω. Εγώ θα βγάλω χρήμα, αλλά για σένα κρίμα. Γιατί σου το διαφημίζω και το μυαλό σου ορίζω.» Τι 
θα συμβεί στην πολιτεία-Σώμα και πώς ο κυρ-Εγκέφαλος, το σοφό Μυαλό, θα διορθώσει το κακό…;”

Βιογραφικό συγγραφέα
Η Άννα Σελίδου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι συνταξιούχος οδοντίατρος. Απόφοιτη 

του θεατρικού εργαστηρίου «studio Παράθλαση», επί 20 χρόνια ασχολείται με το παιδικό θέατρο. 
Υπήρξε εθελόντρια και μέλος του Δ.Σ. του ορφανοτροφείου θηλέων «Μέλισσα» και αναπληρωματικό 
μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Από το 1999 είναι ενεργό μέλος 
των Γιατρών του Κόσμου. Με το όνομα «Αννούσκα» κάνει αφήγηση παραμυθιού στα παιδιά μετανα-
στών και ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Το 2014 προσέφερε οδοντιατρικές υπηρεσίες στο Κέντρο 
Υγείας της Ελληνικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής στο Ναϊρόμπι της Κένυας.
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Ομιλία του 
π. Νεκτάριος 

Σαββίδης στη 
Σχολή Γονέων

Σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 
στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευμα-
τικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο-
πόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄρο-
φος) ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων 
θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεκτάριος 
Σαββίδης μέ θέμα: «Παιδικά πρό-
τυπα: Η σημασία καί η εὐθύνη των 
γονέων». 

Εἴσοδος ἐλεύθερη  

Σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
“Το σώμα και το στόμα 

και η μπάμπω Τερηδόνα”, 
της Άννας Σελίδου 

παρουσιάζεται στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας

-Με την ευγενική συνεργασία του “Ερασμου” 
και του Οδοντιατρικού συλλόγου Ημαθίας

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στο “ΣΤΑΡ”
Συναυλία: «Once Upon A December»

μουσική από ταινίες κινουμένων σχεδίων
 Ο σύλλογος Πρωτοβουλία για το Παιδί και το Ωδείο Φίλιπ-

πος Βέροιας παρουσιάζουν τη νέα τους παραγωγή “ONCE 
UPON A DECEMBER” μία συναυλία με νέους μουσικούς που 
φοιτούν στο ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Εκατό μουσικοί και 
τραγουδιστές θα ερμηνεύσουν τραγούδια από αγαπημένες 
ταινίες κινουμένων σχεδίων άλλα στην Αγγλική γλώσσα και 
άλλα μεταγλωττισμένα στα Ελληνικά.

   Το Ωδείο Φίλιππος Βέροιας ιδρύθηκε στη Βέροια το 
1989 από την Εύα Ιεροπούλου και τον Κώστα Μπραβάκη 
και από τότε μέχρι και σήμερα προσφέρει τη βοήθειά του σε 
όσους το έχουν ανάγκη. Όλα τα έσοδα αυτής της συναυλίας 
θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί».

   Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» φροντίζει και προστα-
τεύει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο και 
υποστηρίζει τις οικογένειές τους μέσα από τις υπηρεσίες των 
πέντε Δομών της (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών και 
στήριξης οικογένειας, Σπίτι της Βεργίνας, Στέγη Ημιαυτόνομης 
Διαβίωσης νέων, Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευ-
τικής, Κέντρο Θεραπείας Τραύματος). 

   Τη συναυλία πλαισιώνουν η πολυφωνική χορωδία 
Filippos Glee (υπεύθυνη καθηγήτρια Μυρτώ Σταυρακίδου-Ζά-
χου), η μαθητική ορχήστρα (υπεύθυνοι καθηγητές: Στέφανος 
Γαζίλας, Μυρτώ Σταυρακίδου-Ζάχου), η παιδική χορωδία 
Filippos Glee (υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερμιόνη Καϊσερλή), η 
baby χορωδία Filippos Glee Junior (υπεύθυνη καθηγήτρια: 
Όλια Λαβασίδου) και η Jazz Band Filippos Glee (υπεύθυνος καθηγητής Λάζαρος Μπίντσης). Διεύθυνση χορωδίας 
και ορχήστρας: Νεφέλη Μπραβάκη.

Τη συναυλία ανοίγει η χορωδία “Ηχώ Βερόης” υπό τη διεύθυνση της Νατέλας Ιτσουαϊτζε. 
Προσκλήσεις διατίθενται από:
- Τα Γραφεία Διοίκησης και Εθελοντών της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, Βέροια, τηλ. 23310-29571, 

καθημερινές 10:00-16:00.
- Το Ωδείο Φίλιππος, πάροδος Αγγέλων 7, Βέροια, τηλ. 23310-67060, καθημερινές 17:00-20:30 εκτός Τετάρτης 

και Σάββατο 10:00-15:00.
- Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Αντ. Καμάρα 2, πεζόδρομος αγοράς Βέροιας, 

πρώην κατάστημα «Ανέμη», ωράριο καταστημάτων.

Στην ‘Εστία Μουσών’
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 

2022 και ώρα 19:30
ΦωτίΖΟΥΜΕ την πόλη μας – 

συμμετοχή στη φωταγώγηση του 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου - Πλα-
τεία Καρατάσου

Συμμετέχουν: Χορωδία Δ.Ω.Ν. - 
υπεύθυνη καθ. Ελένη Κολιάδη, Τμή-
μα Σύγχρονου Χορού - υπεύθυνη 
καθ. Στέλλα Μαλιούφα

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 
και ώρα 19:30

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 
- 40 χρόνια Δ.Ω.Ν. Δημοτικό Θέα-
τρο Νάουσας

Συμμετέχουν: Μουσικό Νηπια-
γωγείο - υπεύθυνη καθ. Κυριακή 
Πετρίδου, Τμήμα Χορού - υπεύθυνη 
καθ. Στέλλα Μαλιούφα, Τμήμα κιθά-
ρας- υπεύθυνοι καθ. Θάνος Μήτσαλας, Νίκος Κυρια-
κίδης, Κων. Μητσιγκόλας, Χορωδία Δ.Ω.Ν.- υπεύθυνη 
καθ. Όλια Λαβασίδου, Ορχήστρα Δ.Ω.Ν. -  υπεύθυνοι 
καθ. .Jung Eun Lee, Μαίρη Στιβανάκη, Δημήτριος Κί-
τσος,

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00
Εορταστικό Πάρτι - Πλακόστρωτο του Δημοτικού 

Πάρκου
Συμμετέχουν: Χορωδία Δ.Ω.Ν. - υπεύθυνη καθ. Ελέ-

νη Κολιάδη, Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας, διεύθυνση 
Κων. Φραγκοτσινός

Προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας του 
Δ.Ω.Ν. και πολλές γλυκές εκπλήξεις από το Σύλλογο 
Γονέων & Κηδεμόνων του Δ.Ω.Ν.

Πάρτι στο Πλακόστρωτο του Δημοτικού Πάρκου 
Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας ‘Εστία Μουσών’ διορ-

γανώνει Εορταστικό Πάρτι για μικρούς και μεγάλους σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 
Δ.Ω.Ν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 
Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 στο Πλακόστρωτο του 
Δημοτικού Πάρκου.

Συμμετέχουν:
 Χορωδία Δ.Ω.Ν. - υπεύθυνη καθ. Ελένη Κολιάδη

Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας, διεύθυνση Κων. 
Φραγκοτσινός

Προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας του 
Δ.Ω.Ν. και πολλές γλυκές εκπλήξεις από το Σύλλογο 
Γονέων & Κηδεμόνων του Δ.Ω.Ν.

(ζεστό κρασί, εδέσματα, καρτσούνος κλπ)
Χριστουγεννιάτικη - επετειακή συναυλία για τα 

40 χρόνια του Δημοτικού Ωδείου
Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας ‘Εστία Μουσών’ δι-

οργανώνει Χριστουγεννιάτικη συναυλία με επετειακό 
χαρακτήρα στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 40 χρό-
νων από την ίδρυση του. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας με ελεύθερη είσοδο.

Συμμετέχουν: : 
Μουσικό Νηπιαγωγείο - υπεύθυνη καθ. Κυριακή 

Πετρίδου
Τμήμα Χορού - υπεύθυνη καθ. Στέλλα Μαλιούφα
Τμήμα Κιθάρας- υπεύθυνοι καθ. Θάνος Μήτσαλας, 

Νίκος Κυριακίδης, Κωνσταντινος Μητσιγκόλας
Χορωδία Δ.Ω.Ν.- υπεύθυνη καθ. Όλια Λαβασίδου, 

Ελένη Κολιάδη
Ορχήστρα Δ.Ω.Ν. -  υπεύθυνοι καθ. .Jung Eun Lee, 

Μαίρη Στιβανάκη, Δημήτριος Κίτσος

Εορταστικές εκδηλώσεις 
του Δήμου Νάουσας



Για έναν ορθολογικό και διαυγή προϋπο-
λογισμό του 2023, που δεν προϋπολογίζει 
απλά την Οικονομία της χώρας μας το ε-
πόμενο έτος αλλά κυρίως την αναπτυξιακή 
λογική της χώρας τις επόμενες γενεές, έκανε 
λόγο στην τοποθέτησή του ο Γενικός Εισηγη-
τής της ΝΔ, Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «πυξίδα 
της κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν 
είναι απλά η διαχείριση δημοσιονομικών με-
γεθών. Είναι η ισχυροποίηση της ψυχολογίας 
του λαού μας, η ενίσχυση της πίστης του 
στην υπέρβαση της πατρίδας μας, καθώς 
και απόδοση δίκαιου μεριδίου από τους καρ-
πούς της επιτυχημένης οικονομικής πολιτι-
κής της Κυβέρνησης στους ίδιους τους πολίτες, χάρη στις θυσίες των 
οποίων η Ελλάδα άντεξε, προσαρμόστηκε και πρωταγωνιστεί.

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε ότι παρά την περίοδο πρωτοφανών 
κρίσεων που διέρχεται η Οικουμένη, σε υγειονομικό, στρατιωτικό, ε-
νεργειακό και πληθωριστικό επίπεδο, που κλονίζουν βαθιά διαχρονικές 
πολιτικές κρατών και συνεχίζουν να ταράζουν συθέμελα παγιωμένους 
τρόπους ζωής των κοινωνιών, η ελληνική οικονομία, με την Κυβέρνηση 
της ΝΔ στο τιμόνι, επιδεικνύει μεγάλες αντοχές και διαθέτει ισχυρή δυ-
ναμική, όπως αναγνωρίζουν ΟΛΕΣ οι εκθέσεις των επίσημων φορέων 
του εξωτερικού.

Μία οικονομία που, όπως τόνισε ο κ. Τσαβδαρίδης, αναβαθμίστηκε 
11 φορές την τελευταία τριετία, που αναμένεται να αναπτυχθεί με διπλά-
σιο ρυθμό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2022 ΚΑΙ τριπλάσιο 
ρυθμό το 2023, που βλέπει τον πληθωρισμό  να υποχωρεί συνεχώς 
και να βρίσκεται πλέον μιάμιση μονάδα κάτω από τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης, που επανέρχεται ξανά το 2023 σε πρωτογενές πλεόνα-
σμα Γενικής Κυβέρνησης, με ΑΕΠ που αναμένεται να υπερβεί τα 224 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 και με δημόσιο χρέος που αναμένεται να 
μειωθεί στο τέλος του 2022 κατά 25,6 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
σε σχέση με το 2021, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου 
χρέους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μία εξωστρεφής και αξιόπιστη ελληνική οικονομία, η οποία αντανα-
κλά την Ελλάδα των καινοτομιών και των μεταρρυθμιστικών τομών που 
έχουν ως αποτέλεσμα οι νέες θέσεις εργασίας να είναι σχεδόν 100 χιλ. 
περισσότερες σε σχέση με πέρσι, οι εξαγωγές να έχουν εκτιναχθεί στα 
74 δις ευρώ, ο τουρισμός να έχει διαγράψει ανοδική πορεία – ρεκόρ τη 
φετινή χρονιά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες να έχουν 
μειωθεί κατά 60 δις από τον Ιούνιο του 2019 και να κινούνται πλέον σε 
μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων.

Περιγράφοντας τους στόχους του προϋπολογισμού του 2023, ο κ. 
Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση εστιάζει στην αναπτυξιακή 
προοπτική της χώρας και στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, που 
όμως προσφέρουν δίκαιο μερίδιο σε όλο το κοινωνικό σύνολο, χωρίς 
κανένας να μένει πίσω στις συνθήκες υψηλής διεθνούς αβεβαιότητας. 
Αβεβαιότητα, που πυροδότησαν τόσο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία  

και η συνεπαγόμενη γεωπολιτική, 
οικονομική, ενεργειακή και πληθωρι-
στική κρίση όσο και οι εντεινόμενες 
ανιστόρητες απειλές από την Τουρ-
κία, που αναγκάζουν τη χώρα μας 
να ενισχύσει περαιτέρω την αμυντι-
κή της θωράκιση.

«Μπροστά σε αυτά τα αχαρτο-
γράφητα νερά, το καράβι της χώρας 
δεν πλέει ούτε ακυβέρνητο ούτε α-
προετοίμαστο», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο Βουλευτής Ημαθίας , ση-
μειώνοντας ότι η Κυβέρνηση δίνει 
προτεραιότητα, 

Πρώτον: Στην αλματώδη αύξηση  
των επενδύσεων, με σημείο αιχμής 

τις δημόσιες επενδύσεις, που πρόκειται να ξεπεράσουν τα 15 δις ευρώ 
στον επόμενο χρόνο, χάρη και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης,  
στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 440 έργα και εμβληματικές ε-
πενδύσεις ύψους 13,7 δισ. Ευρώ.

Δεύτερον: Στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Με αυξημένες δαπά-
νες για αγορές οπλικών συστημάτων, ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευ-
ρώ τη διετία 2022 – 2023, έναντι ετησίων δαπανών 500 εκατομμυρίων 
ευρώ, κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Και τρίτον: Στην υλοποίηση έκτακτων και μόνιμων δημοσιονομικών 
μέτρων ύψους 4,2 δισ. ευρώ από εθνικούς και συγχρηματοδοτούμε-
νους πόρους, που αφορούν όσα εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα στα 
οποία θα έρθει να προστεθεί άλλο ένα δισ. Ευρώ, για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης, του κύματος ακρίβειας και του αυξημένου 
πληθωρισμού, που «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ έμπρακτα 
θωράκισε τους την περίοδο των αλλεπάλληλων κρίσεων, με μέτρα στή-
ριξης άνω των 50 δις ευρώ, από τα υψηλότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και για το 2022 και για το 2023 ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνο-
νται:

• η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού σχεδόν κατά 10% συνολικά 
μέσα στο 2022, 

• η μόνιμη και σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, 
• η μονιμοποίηση των μειωμένων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες α-

σφαλιστικών εισφορών, 
• η  κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, 
• η οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τις προσεχείς εβδομάδες σε 2,3 

εκ. συμπατριώτες μας χαμηλοσυνταξιούχους,  ανασφάλιστους υπερή-
λικές, μακροχρόνια άνεργους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη σχετική 
παρέμβαση που έγινε τον Απρίλιο

• η στοχευμένη επιδότηση των γεωργών και των κτηνοτρόφων μας 
λόγω του δυσβάσταχτου κόστους λιπασμάτων και ζωοτροφών,

• η εισαγωγή φιλόδοξου προγράμματος χαμηλότοκου δανεισμού για 
αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών,

• η  περαιτέρω επέκταση από το 2023 του επιδόματος μητρότητας 
στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες 

• η χορήγηση αυξημένου επιδόματος στέγασης για καθένα από τα έ-
τη 2022 και 2023 για τη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά 
από τον τόπο κατοικίας τους

•και τα σημαντικά κίνητρα για επέκταση της πλήρους απασχόλησης. 
Άσκησε δε δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι πα-

ραμένει εμμονικά πιστός στην μηδενιστική κριτική, στους οικονομικούς 
τυχοδιωκτισμούς, στην ανέξοδη πλειοδοσία παροχών ενώ επί των ημε-
ρών της δικής του διακυβέρνησης:

Τα ελληνικά νοικοκυριά έκοψαν δαπάνες ύψους που άγγιζε τα 7,5 
δισ. ευρώ και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με βάση τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ ήταν λίγο πάνω από τα 9.100 ευρώ, οι τράπεζες έκλεισαν 
και επιβλήθηκαν capital controls, επιβλήθηκαν 29 νέοι φόροι, μειώθηκε 
δύο φορές το αφορολόγητο, εκτοξεύθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές, 
περικόπηκαν 17 φορές οι συντάξεις, πετσοκόπηκε το ΕΚΑΣ, αυξήθηκε 
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, διογκώθηκαν τα κόκκινα 
δάνεια, επιβλήθηκαν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί από το 2017, δήθεν 
για κοινωνικούς λόγους, η χώρα δεσμεύθηκε σε υπερπλεονάσματα και 
υποθηκεύθηκε για 99 χρόνια στο υπερταμείο.

Αναφερόμενος στη στείρα κριτική της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
σχετικά με την ενεργειακή κρίση, ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι όχι 
μόνο η Ελλάδα, το 2022, δαπανά τους περισσότερους δημοσιονομικούς 
πόρους μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη στήριξη της κοινωνίας αλλά και ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ αποφάσισε 
τη φορολόγηση με 90% των υπερεσόδων των παραγωγών  ηλεκτρικής 
ενέργειας με αποτέλεσμα από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο, να έχουν 
παρακρατηθεί κέρδη ύψους περίπου 1,35 δισ. ευρώ από τις συγκεκρι-
μένες εταιρίες, επ’ ωφελεία των καταναλωτών.

Κλείνοντας την Εισήγησή του, ο Βουλευτής Ημαθίας κατηγόρησε 
τον ΣΥΡΙΖΑ για κούφια λόγια προς τον κόσμο της πρωτογενούς παρα-
γωγής την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ πετύχαινε την έγκριση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας 
μας για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027,  διασφαλίζοντας 
πόρους ύψους 19,3 δισ. ευρώ για τους αγρότες μας και ενώ από την 
αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχει δώσει συνολικά ενισχύσεις στους 
αγρότες που ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ και αποζημιώσεις μισό δις 
ευρώ μέσω ΕΛΓΑ.

Χαρακτήρισε δε «μνημείο τσαπατσουλιάς και πολιτικού ξεγυμνώμα-
τος» τις παλινωδίες ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την εφάπαξ ενίσχυση 600 
ευρώ στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
που έφερε η Κυβέρνηση ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης της Πο-
λιτείας, με δεδομένη την 24ωρη αυξημένη αστυνόμευση, την επιτυχή 
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τη μεγάλη «πλάτη» που 
έβαλαν οι ένστολοί μας όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. 

Όπως σημείωσε, με αυτή την οικονομική επιβράβευση, η Κυβέρνη-
ση δηλώνει εμπράκτως το «ευχαριστώ» στους λειτουργούς που υπερ-
βαίνουν εαυτόν, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, όπως έπραξε 
νωρίτερα τόσο με τους στρατιωτικούς μας όσο και με το ιατρικό και 
νοσηλευτικό μας προσωπικό.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης ως Γενικός Εισηγητής της ΝΔ: 
«Ο Προϋπολογισμός του 2023 δεν προϋπολογίζει 

τις οικονομικές επιδόσεις του επόμενου έτους 
αλλά τις αναπτυξιακές προοπτικές των επόμενων γενεών»



Έχουν ενδιαφέρον τα μηνύματα 
που μετέφερε ο διοικητής της Τρο-
χαίας Βέροιας, Ιωσήφ Παρούτογλου, 
στην  Ημερίδα που συνδιοργάνωσε  
το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και το 
Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων, χθες το πρωί στο Χώρο 
Τεχνών για την προσβασιμότητα των 
Ατόμων με αναπηρία στην πόλη και 
τους δημόσιους χώρους.

Στην ομιλία του ο διοικητής ανέ-
φερε:

«Σ’ αυτόν τον κόσμο που ολοένα 
στενεύει, ο καθένας µας χρειάζεται 
όλους τους άλλους. Με τα λόγια αυτά, 
ο μεγάλος ποιητής μας Γιώργος Σεφέ-
ρης παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνί-
ας, στις 10 Δεκεμβρίου του 1963.

Με τα λόγια αυτά που απηχούν 
ακόμα στις μέρες μας και εξακολου-
θούν να είναι τόσο επίκαιρα όσο 
ποτέ, σας καλωσορίζουμε και σας 
ευχαριστούμε για την σημερινή σας 
παρουσία στην Ημερίδα που συνδι-
οργανώνεται από το Τμήμα Τροχαίας 
Βέροιας και το Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων.

Μια ημερίδα που έχει ως στόχο την ενημέρωση και κυρίως 
την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για τα ζητήματα 
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε δημόσιους χώρους. 

Από την πρώτη στιγμή, αποφασίσαμε αυτή η ημερίδα να την 
αφιερώσουμε στους συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν 
ανάγκη. Γιατί, τα άτομα αυτά δεν έχουν ειδικές, αλλά αντιθέτως 
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες που χρήζουν προσοχής και ευρύτερης 
κοινωνικής μέριμνας από την Πολιτεία. 

Είναι συμπολίτες μας με ίσα δικαιώματα, υποχρεώσεις, αλλά 
και απαιτήσεις. Οφείλουμε να τους προσφέρουμε τις διευκολύν-
σεις και τις ομαλές συνθήκες για μια ποιοτικότερη ζωή. 

Όλοι ζούμε, συμβιώνουμε, υπάρχουμε μέσα στον ίδιο κό-
σμο. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια -δυνατοί και αδύναμοι- και όλοι 
πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. 

Να στεκόμαστε πάντα δίπλα στους συνανθρώπους μας που 
χρειάζονται τη στήριξή μας.

Άλλωστε, η ποιότητα και ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινω-
νίας αντικατοπτρίζεται και στην αντίστοιχη ποιότητα ζωής και 
αξιοπρέπειας που ίδια η κοινωνία έχει εξασφαλίσει για τα Άτομα 
με Αναπηρία. 

Ένα περιβάλλον θεωρείται «προσβάσιμο» όταν έχει εκείνα 
τα στοιχεία, που επιτρέπουν σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, χω-
ρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, σωματικής διάπλασης, δύναμης, 
αντίληψης και λοιπών χαρακτηριστικών να μπορούν αυτόνομα, 
με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποι-
ήσουν τις προσφερόμενες υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

Οι άνθρωποι που είναι ικανοί να μετακινηθούν σε όλους 
τους χώρους και να κάνουν χρήση κάθε μορφής μεταφορικού 
μέσου, τείνουν να θεωρούν την ικανότητά τους αυτή ως δεδο-
μένη. 

Μόνο όταν κάτι συμβεί στους ίδιους ή στους οικείους τους 
και αρχίζουν να «εμποδίζονται» ή να «δυσκολεύονται», τότε 
αντιλαμβάνονται γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση 
της πολιτείας, τα πάντα μέσα σε μια Πόλη να σχεδιάζονται για 
όλους. 

Αναγκαίο και απαραίτητο βήμα είναι η αναγνώριση του προ-
βλήματος πολλών συμπολιτών μας και η αποδοχή ότι η αδυνα-
μία πρόσβασης και κατ’ επέκταση ο αποκλεισμός τους δεν είναι 
αναπότρεπτο και τυχαίο συμβάν, αλλά είναι ένα γεγονός, είναι 
μια πραγματικότητα, για την οποία μπορεί να υπάρξει πρόβλε-
ψη, πρόληψη και ριζική αντιμετώπιση.

Το κύριο ζητούμενο είναι πώς να κάνουμε την πόλη μας 
προσβάσιμη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τι σημαίνει αυτό; Να 
επιτύχουμε την προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους, 
όπως στους δρόμους, τα πεζοδρόμια, στις πλατείες και στους 
πεζοδρόμους. 

Η Ελληνική Αστυνομία, αποτελώντας έναν από τους βασι-
κότερους πυλώνες για την ασφάλεια και την ευημερία των πολι-
τών της Χώρας μας, αλλά πολύ περισσότερο για την προστασία 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συμβάλλει καθημερινώς τα 
μέγιστα για την εξασφάλιση, διατήρηση και προαγωγή των α-
ναγκαίων εκείνων όρων για μια αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωση 
των Ατόμων με Αναπηρία.

Η παντελής έλλειψη σωστής οδικής συμπεριφοράς κάποιων 
ασυνείδητων συμπολιτών μας, οδηγεί τα Άτομα με Αναπηρία σε 
απελπισία και αγανάκτηση.

Τα άτομα, όμως, αυτά έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη 
παρουσία και την ανθρώπινη βοήθεια.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι εδώ και θα είναι πάντοτε εδώ, 
έτοιμη να προσφέρει, να στηρίξει και να διευκολύνει κάθε συ-
νάνθρωπό μας και πρωτίστως τα άτομα αυτά που πάσχουν 
από οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας.

Είμαστε καθημερινά στους δρόμους για να μεταφέρουμε σε 
όλους τους συμπολίτες μας τα εξής μηνύματα :

1) Οι ράμπες ΑΜΕΑ σε όλα τα πεζοδρόμια αποτελούν τις μο-
ναδικές διαβάσεις για τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό 
αμαξίδιο ή έχουν κινητικά προβλήματα. Η παράνομη στάθμευση 
αυτοκινήτων στις ράμπες ΑΜΕΑ, αποτελεί κατάφωρη παραβία-
ση των δικαιωμάτων τους στη μετακίνηση και γενικά στην έντα-
ξη και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

2) Οι ειδικοί χώροι στάθμευσης, 
που μάλιστα φέρουν εμφανή οριζό-
ντια και κάθετη σήμανση, προκειμέ-
νου να είναι περισσότεροι ευδιάκρι-
τοι, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
και μόνο για τη στάθμευση οχημάτων 
που μεταφέρουν άτομα με Αναπηρία. 
Οποιαδήποτε πρόθεση κατάληψης 
αυτού του χώρου έχει ως συνέπεια 
τον αποκλεισμό του συμπολίτη μας 
από τη  διεκπεραίωση ζωτικών του 
αναγκών.

3) Όταν κάποιος πολίτης αυτής 
της πόλης δεν σέβεται την λωρίδα 
όδευσης τυφλών που υφίσταται στα 
πεζοδρόμια προκαλεί τεράστιο λει-
τουργικό πρόβλημα στα άτομα που 
πάσχουν από τύφλωση και οπτική α-
νεπάρκεια, υποβιβάζοντας σημαντικά 
το βιοτικό τους επίπεδο.

Για το λόγο αυτό, σεβόμαστε και 
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα κάθε 
ανθρώπου και πρωτίστως των μελών 
της κοινωνίας μας, για τα οποία η ε-
ξασφάλιση και η διατήρηση των όρων 

για αξιοπρεπή διαβίωση δεν είναι πάντοτε δεδομένη. 
Οφείλουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών 

μας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις.
Οφείλουμε να βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα σε αυτούς τους 

συνανθρώπους μας, που χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήρι-
ξή μας, έτοιμοι και πρόθυμοι να τους διευκολύνουμε, ώστε να 
απολαμβάνουν μαζί μας όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
που ως άτομα και ως μέλη της ίδιας κοινωνίας απαιτούν και 
δικαιούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, εμείς οι αστυνομικοί, οι «ένστολοι πο-
λίτες» αυτής της κοινωνίας μας, έχουμε βασική ευθύνη στην 
παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς τα άτομα με ανα-
πηρία, υλοποιώντας και εφαρμόζοντας με αποφασιστικότητα 
και αυστηρότητα την νομοθεσία, με μηδενική ανοχή απέναντι 
στους παραβάτες οδηγούς που απαξιώνουν την ανθρώπινη 
υπόσταση.

Ως Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας αντιλαμβάνο-
μαι καθημερινά τις δυσκολίες και το πόσο σκληρή μπορεί να 
είναι η πραγματικότητα για αυτά τα άτομα. Έχουν να αντιμε-
τωπίσουν πέρα από τη μειωμένη κοινωνική αντίληψη κάποιων 
συμπολιτών μας, όπως αυτών που σταθμεύουν μπροστά από 
ράμπες ΑΜΕΑ ή κλείνουν πεζοδρόμια, και την απουσία πρόβλε-
ψης, σε μερικές περιπτώσεις, για εύκολη πρόσβαση σε δημόσι-
ες υπηρεσίες.

Φιλοδοξούμε, μέσα από τη σημερινή ημερίδα, αλλά και αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον να το αλλάξουμε αυτό.

Επιθυμούμε να δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση της προ-
σβασιμότητας σε όλους τους δημόσιους χώρους, στέλνοντας 
ένα ηχηρό και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα «Πρόσβαση Παντού 
και Πρόσβαση για Όλους»

Πρέπει να διδασκόμαστε ο ένας από τον άλλο και να συνερ-
γαζόμαστε καλύτερα. Πιστεύω δεν είναι δύσκολο, να σκεφτούμε 
και να κάνουμε πολλά, αρκεί να υπάρχει ευαισθησία και επιθυ-
μία, για να διευκολύνουμε τον συνάνθρωπό μας.

Θέλω να τονίσω ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να αντι-
ληφθούμε και να αναλογιστούμε για τα πραγματικά προβλήματα 
που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρία.

Να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης εφικτούς και άμεσα 
υλοποιήσιμους.

Με αυτές τις σκέψεις, θέ-
λω να πω από καρδιάς ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όσους 
μας τιμούν σήμερα με την 
παρουσία τους, και κυρίως 
στους εκλεκτούς συνομιλη-
τές μας που προσήλθαν να 
μας μεταφέρουν και αυτοί τις 
δικές τους σκέψεις και εμπει-
ρίες.  

Μαζί με εμάς, θέλουμε 
στο πλευρό μας και όλους ε-
σάς, όλους τους συμπολίτες 
και συμπολίτισσες μας, για 
να δημιουργήσουμε μία νέα 
κοινωνία πολιτών και να γα-
λουχήσουμε μία νέα γενιά αν-
θρώπων που θα επικρατήσει 
η αλληλεγγύη και η ενσυναί-
σθηση προς τον συνάνθρω-
πο μας! 

Ας κάνουμε, λοιπόν,  την 
αρχή για κάτι μεγάλο…Θέ-
λουμε και μπορούμε να γί-
νουμε όλοι εμείς η αρχή για 
κάτι μεγάλο…Στην προσπά-
θεια αυτή δεν περισσεύει 
κανένας.. Για μία κοινωνία 
χωρίς Αποκλεισμούς.. Για έ-
ναν κόσμο που μας χωράει 
όλους…»
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Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 
για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service 
(τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας», 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.395,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  (α/α συστήμα-
τος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 178972)

Ταξινόμηση κατά  Cpv:  34300000-0,  34352100-0 , 34352300-2, 34351100-3 , 34352000-9 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για τα προγραμματισμένα service 

(τακτικές συντηρήσεις) των επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών,  φορτηγών, μηχανημάτων έργων, και 
των υπερκατασκευών που φέρουν κάποια από αυτά τα οχήματα του Δήμου, καθώς η προμήθεια –τοπο-
θέτηση ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Φορέας  υλοποίησης & χρηματοδότησης :Δήμος Η.Π. Νάουσας.  Η  δαπάνη για τη σύμβαση βαρύ-
νει τoυς  Κ.Α. : 02.20.6671,02.30.6671 και 02.35.6671 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2023 του Φορέα (σε περίπτωση που η σύμβαση δεν λήξει το 2023, η δαπάνη θα 
βαρύνει και τον προϋπολογισμό του έτους 2024). 

 (σχετ. Α.Α.Υ. 519/2022).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα  ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα  (δηλαδή και τα 8 τμή-
ματα) της προμήθειας, για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων των τμημάτων.  Δεν γίνο-
νται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.Ελλιπείς προσφορές που 
θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών . Δικαίωμα συμμετοχής: ως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
(www.eprocurement .gov.gr).  Οι συμμετέχοντες απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία 
εγγραφής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης. Μετά την πα-
ρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ.178972).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 4/1/2023  και ώρα  23:59:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  11/1/2023 και ώρα 11.00 πμ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Εγγυήσεις  
Συμμετοχής: ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ 

του Δήμου Νάουσας, για κάθε τμήμα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της διακήρυ-
ξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο/οι προμηθευτής/ές ή στους οποίους θα γίνει η 
κατακύρωση, καταθέτουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του 
Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του 
τμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 30.000,00€ δεν απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην 
διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από 
την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η δαπάνη δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει αναλογικά τους αναδόχους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Φωταγώγηση  της Φάτνης,  στο 3ο Νηπιαγωγείο Βέροιας 
Η αλλη-

λεπιδραστη-
κότητα και 
ο βιωματι-
κός τρόπος 
μ ά θ η σ η ς  
συνέβαλαν  
στην επίτευ-
ξη καλυτέ-
ρων σχέσε-
ων μεταξύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
– παιδιού – 
οικογένειας 
.Η εν λόγω 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με την συνεργασία του Συλλόγου 
Διδασκόντων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ζωγραφική προσώπου των νήπιων ,   γράμμα στον Αη - Βασίλη , κουκλοθέατρο 
«ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ»  χριστουγεννιάτικο παζάρι και μπουφές. Τέλος η παιδική ορχή-
στρα εγχόρδων του Ωδείου Φίλιππος πλαισίωσε την εκδήλωση με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ:
Χορηγός ξύλινης Φάτνης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΚΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  Χορηγοί φιγούρων φάτνης: ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε. , 

ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ Ο.Ε. WATT + VOLT (κατάστημα Βέροιας ) Χορηγός Αστεριού και γραμματοκιβωτίου Αϊ- Βασίλη: FRIGO M. 
Ι.Κ.Ε - ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ. Χορηγός Μελομακάρονα: Mr .TONY  DONUTS  Χορηγοί χυμών και αναψυκτικών: ALU - SYN Ε.Π.Ε 

Εκ του Νηπιαγωγείου
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 13/12/2022 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ Αρ.πρωτ. 21987 
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328 
E-mail : adamidou@naoussa.gr,  lapavitsas@naoussa.gr 
 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού  διαγωνισμού 
 

    Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την 
«Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα 
και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.395,08 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 178972) 
    Ταξινόμηση κατά  Cpv:  34300000-0,  34352100-0 , 34352300-2, 34351100-3 , 34352000-9  
   Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για τα προγραμματισμένα service (τακτικές 
συντηρήσεις) των επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών,  φορτηγών, μηχανημάτων έργων, και των υπερκατασκευών που 
φέρουν κάποια από αυτά τα οχήματα του Δήμου, καθώς η προμήθεια –τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα και 
μηχανήματα του δήμου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
    Φορέας  υλοποίησης & χρηματοδότησης :Δήμος Η.Π. Νάουσας.  Η  δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τoυς  Κ.Α. : 
02.20.6671,02.30.6671 και 02.35.6671 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα 
(σε περίπτωση που η σύμβαση δεν λήξει το 2023, η δαπάνη θα βαρύνει και τον προϋπολογισμό του έτους 2024).  
 (σχετ. Α.Α.Υ. 519/2022). 
 

      ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 2.618,50 
ΤΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ 5.870,50 
ΤΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 3.687,00 
ΤΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 350,50 
ΤΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.187,00 
ΤΜΗΜΑ 6   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) 3.742,00 
ΤΜΗΜΑ 7   ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ 2.420,92 
        ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ   
ΤΜΗΜΑ 8    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 58.668,00 
 ΣΥΝΟΛΟ  78.544,42 € 

 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα  ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα  (δηλαδή και τα 8 τμήματα) της προμήθειας, 
για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων των τμημάτων.  Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές 
για μέρος μόνον τμήματος.Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών . Δικαίωμα συμμετοχής: ως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement 
.gov.gr).  Οι συμμετέχοντες απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 
(αρ.συστ.178972). 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 4/1/2023  και ώρα  23:59:00. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την    11/1/2023 και ώρα 11.00 πμ. 

Ι. Παρούτογλου, διοικητής Τροχαίας Βέροιας: 
Αδιαπραγμάτευτο το μήνυμα  

της προσβασιμότητας παντού και για όλους



Πραγματοπο ιή -
θηκε το Σάββατο 10 
Δεκεμβρίου περιοδεία 
της Γραμματέως Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Ανθρωπίνων 
Δ ικα ιωμάτων  της 
ΝΔ, Μαρίας Νάτσιου 
στο νομό Ημαθίας. 
Η κ. Νάτσιου μαζί με 
στελέχη της Γραμμα-
τείας πραγματοποί-
ησαν επίσκεψη στο 
συσσίτιο της Ιεράς 
Μητρόπολης Βεροί-
ας Ναούσης και Κα-
μπανίας παράρτημα 
Νάουσας προσφέρο-
ντας τρόφιμα για την 
παρασκευή γεύματος 
για τους ωφελούμε-
νους. Η κ. Νάτσιου 
εξήρε τη συγκινητική 
προσπάθεια και την 
επιμονή των εθελο-
ντών προκειμένου 
να βοηθήσουν τους 
συμπολίτες μας που 
παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν 
αξίζουν σεβασμό και 
αξιοπρέπεια! Δυστυ-
χώς, τα κοινωνικά και 
οικονομικά ζητήματα 
που μαστίζουν τις το-
πικές μας κοινωνίες 
επηρεάζουν αυτούς 
τους θεσμούς και γι’ 
αυτό πρέπει να τους 
υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις! Στην 
συνέχεια η Γραμματέας επισκέφτηκε το Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας συνοδευόμενη από 
τον βουλευτή Ημαθίας Λάζαρο Τσαβδαρίδη. 
Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέ-
λη της διοίκησης και τους εργαζόμενους. Η 
κοινωνική αλληλεγγύη, η φροντίδα για τους 
συνανθρώπους μας και η εξασφάλιση μιας 
ποιοτικής και αξιοπρεπούς ζωής για όλους 
είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής μας 
φιλοσοφίας και η απόλυτη προτεραιότητά τόσο 
της Κυβέρνησης, όσο και της Νέας Δημο-
κρατίας. Ακολούθησε επίσκεψη στον Όμιλο 
Προστασίας Άπορου Παιδιού Βέροιας Σκοπός 
μας η προστασία και η εξέλιξη των παιδιών 
που αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως προβλή-
ματα. Αυτή η ομάδα ανιδιοτελώς παλεύει και 
θα δίνει όσο οι συνάνθρωποι μας χρειάζονται 
και όσο οι συνάνθρωποι μας στηρίζουν τη 
προσπάθειά τους. Η τελευταία επίσκεψη έγινε 
στον φορέα ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
και συγκεκριμένα στο <<Σπίτι της Βεργίνας>> 
μαζί με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορο-
λογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
κύριο Απόστολο Βεζυρόπουλο καθώς και τους 
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριους 
Αναστάσιο Μπαρτζώκα Λάζαρο Τσαβδαρίδη 
και Έλενα Ράπτη. Από το 2008 η «Πρωτοβου-
λία» έχει ανοίξει και έχει αγκαλιάσει, φροντίσει, 
προστατεύσει και θεραπεύσει βαριά παιδικά 
τραύματα παιδιών από δυσλειτουργικές οικο-
γένειες. Η Πρωτοβουλία, είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός και μία μεγάλη οικογένεια που 
ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις 
για πάγια έξοδα, προμήθεια τροφίμων, αλλά 
και ανάγκες όπως η θέρμανση. Η παρουσία 
της κυρίας Νάτσιου στη Βέροια ολοκληρώθηκε 
με την ομιλία της στην εκδήλωση για την εξά-
λειψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, 
που διοργάνωσε η Γραμματεία σε συνεργασία 
με την βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κυρία Έλε-
να Ράπτη, στα πλαίσια του Συντονισμού του 
προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
‘’Ένα στα Πέντε’’. Στόχος του προγράμματος 
είναι η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των παι-
διών, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον 
εαυτό τους από τη σεξουαλική θυματοποίηση 
και βία, μαθαίνοντας και αναπαράγοντας στη 
συμπεριφορά τους απλούς κανόνες αυτοπρο-
στασίας. Αυτό επιτυγχάνεται διδάσκοντας τον 
«Κανόνα των Εσωρούχων». Είμαστε δίπλα 
στον πολίτη και τον συνάνθρωπο! Την Γραμ-
ματέα συνόδευαν οι Περιφερειακοί Συντονι-
στές της Γραμματείας Θεμιστοκλής Δαμάκης 
και Νικόλαος Μπόραβος, η Τομεάρχης ΔΕΕΠ 
Ημαθίας Στέλλα Αραμπατζή οι Σύνδεσμοι της 
Γραμματείας Ολυμπία Σουγιουλτζη και Μαρία 
Χατζηκυριάκου, καθώς και η Τομεάρχης Παι-
δείας ΔΕΕΠ Ημαθίας Συρμούλα Τζήμα.

Ολυμπία Σουγιουλτζή
Σύνδεσμος Βέροιας

Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Νέας Δημοκρατίας
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Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Μουντιάλ 1982: Τα χαμένα δόντια του Μπατιστόν 
του Χρήστου Μπλατσιώτη

Στις 8 Ιουλίου του 1982, στη Σεβίλλη, η Δυτική Γερμανία αντιμε-
τώπιζε τη Γαλλία στη φάση των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου του 1982, στην Ισπανία. Ήταν ένα παιγνίδι γεμάτο ένταση, α-
νάμεσα σε δύο ομάδες φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλλου και 
κάπου εκεί στο 60’ λεπτό κι ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο 1-1, ο Μισέλ 
Πλατινί έβγαλε μια υπέροχη μπαλιά από το κέντρο βρίσκοντας αλ-
φάδι τον Πατρίκ Μπατιστόν, σε κενό χώρο στο ύψος της μεγάλης 
περιοχής της Γερμανίας.

Μπροστά στο ενδεχόμενο μιας σχεδόν μοιραίας κατάληξης για 
την εστία του, ο Γερμανός τερματοφύλακες Τόνι Σουμάχερ πήδηξε 
στον αέρα, συγκρούστηκε με τον Μπατιστόν και τον ξάπλωσε κά-
τω αναίσθητο. Στην εξέλιξη της φάσης, η μπάλα βγήκε άουτ και η 

ευκαιρία χάθηκε για τη Γαλλία όμως κανένας 
δεν ασχολήθηκε με αυτό. Όλοι είχαν στρέψει 
το ενδιαφέρον τους, στον αναίσθητο ποδο-
σφαιριστή της Γαλλίας ενώ κάποιοι ψιθύριζαν 
ότι μετά από ένα τόσο ισχυρό κτύπημα μπο-
ρεί να ήταν ακόμη και νεκρός. 

Ο Μπατιστόν όμως συνήλθε και οδη-
γήθηκε για ανάρρωση στο νοσοκομείο. Η 
σύγκρουση του είχε αφήσει έναν άσχημο 
χτύπημα στη μέση, κάταγμα στα πλευρά και 
3 από τα μπροστινά δόντια του, είχαν εξα-
φανιστεί κάπου στο γρασίδι του γηπέδου. Ο 
διαιτητής έδωσε ένα απλό άουτ χωρίς καμία 
ποινή στον Σουμάχερ όμως στα επόμενα 
λεπτά του αγώνα, οι Γάλλοι παίκτες έβριζαν 
συνεχώς τον Γερμανό, σε κάθε ευκαιρία και 
όποτε πλησίαζαν κοντά του. 

Ο αγώνας τελικά πήγε στην παράταση 
και η Δυτική Γερμανία ήταν η ομάδα που 
προκρίθηκε στον τελικό. Ο ίδιος ο Σουμά-
χερ φρόντισε να βαρύνει το κλίμα ακόμη 
περισσότερο όταν αμέσως μετά τον αγώνα 
επισκέφθηκε τον Μπατιστόν στο νοσοκομείο. 
Βγαίνοντας όταν ρωτήθηκε από δημοσιογρά-
φους και για τα σπασμένα δόντια του Γάλλου 
ποδοσφαιριστή απάντησε πολύ κυνικά ότι αν 
αυτό είναι όλο κι όλο το πρόβλημα, αναλάμ-
βανε ο ίδιος να πληρώσει για την αποκατά-
σταση τους.

Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου του 
1982, η Γερμανία αντιμετώπισε την Ιταλία 
και έχασε 3-1. Ήταν ένας τελικός όπου όλη 
η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό της Ιταλίας και 
πανηγύρισε μαζί της τη νίκη, συνεχίζοντας το 
βρίσιμο στον Σουμάχερ. Όμως και μετά το 
τέλος της διοργάνωσης, στη Γαλλία συνέχι-
σαν να παρομοιάζουν τον Σουμάχερ με SS 
ενώ σε δημοσκόπηση γαλλικού περιοδικού 
για τον πιο μισητό άνθρωπό στην ιστορία της 
Γαλλίας, στις δύο πρώτες θέσεις βρέθηκαν 
δύο Γερμανοί. Ο Χίτλερ ήταν ο δεύτερος...

Παρά το άσχημο χτύπημα του Σουμάχερ 
και τον τραυματισμό του, ο Μπατιστόν συνέ-
χισε αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο παρότι τα 
προβλήματα από τον τραυματισμό του επέ-
μεναν να τον ταλαιπωρούν.  Όπως δήλωσε 
μετά από χρόνια, δεν θεώρησε ποτέ ειλικρινή τη συγνώμη του Σουμάχερ όταν τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο. Είχε 
αποφασίσει όμως να τον συγχωρέσει από την πρώτη στιγμή. 

Όσο για εκείνα τα 3 δόντια του Γάλλου που αρχικά χάθηκαν στο γήπεδο, βρέθηκαν τελικά και σήμερα εκτίθενται σε 
κάποιο από τα μουσεία του Βερολίνου.

Δήμος Νάουσας: Εκταφή οστών, μετά παρέλευσης 
5ετίας, λόγω έλλειψης χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο 

 Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει τους δημότες των οποίων 
συγγενικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει 5 έτη ταφής, πως θα 
πρέπει να προχωρήσουν άμεσα  στην εκταφή των οστών και την 
τοποθέτησή τους στα οστεοφυλάκια του Κοιμητηρίου, λόγω έλλει-
ψης χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νάουσας. 

Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που δεν γίνει η εκταφή με 
την ευθύνη των συγγενών, οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υπεύ-
θυνοι του Δημοτικού Κοιμητηρίου θα προχωρήσουν στην εκταφή 
των οστών και την τοποθέτησή τους στο χωνευτήρι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 του κανονισμού λειτουργίας του Δη-
μοτικού Νεκροταφείου Νάουσας.

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προσόδων – Κοι-
μητηρίων Δήμου Νάουσας (κ. Σταύρος Τέγος, τηλ. 2332350317) 
και στο Κοιμητήριο Δήμου Νάουσας (κ. Ευάγγελος Μόσχος,  τηλ. 
2332028349).

Η επίμαχη φάση με τη σύγκρουση 
Σουμάχερ και Μπατιστόν

Ο Μπατιστόν στο έδαφος κι ενώ κάποιοι νόμιζαν 
ότι είναι νεκρός

Κοινωνικές Δομές της Ημαθίας 
επισκέφθηκε η Γραμματέας 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ν.Δ.



Ο ΠΑΟΚ Β’ επιβεβαίωσε τα προγνω-
στικά, νίκησε -εντός έδρας- τον ουραγό 
Ηρακλή Λάρισας με 3-0, στο πλαίσιο της 
6ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της Super 
League 2, και παραμένει στην κορυφή 
της βαθμολογίας.

Έναν βαθμό πίσω βρίσκεται η ΑΕΛ 
που πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του 
Αλμωπού στην Αριδαία με 2-0. 

Στο μεταξύ σημαντικές νίκες πέτυχαν 
η Αναγέννηση Καρδίτσας, 3-0 στην έδρα 
του Απόλλωνα Λάρισας, και ο Πανσερ-
ραϊκός που επικράτησε στις Σέρρες με 
1-0 του Μακεδονικού.

Στον Β’ όμιλο, η Παναχαϊκή πλησίασε 
στην κορυφή, καθώς για την 6η αγω-
νιστική νίκησε δύσκολα στην Πάτρα το 

Αιγάλεω με 1-0, ενώ την ίδια ώρα τα 
Χανιά επικράτησαν στην Κρήτη της Η-
λιούπολης με το ίδιο σκορ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης 
αγωνιστικής της SL2: 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΟΤΗρακλής-ΒΕΡΟΙΑ......... 1-1
Απόλλων Λάρ - Αναγ. Καρδ ......  0-3
Νίκη Βόλου - Διαγόρας .............  3-0
ΠΑΟΚ Β΄ - Ηρακλής Λάρισας  ... 3-0
Πανσερραϊκός - Μακεδονικός ...  2-0
Αλμωπός Αριδαίας - ΑΕΛ  ......... 0-2
Θεσπρωτός - Απόλλων Πόντου  2-3
ΡΕΠΟ: Παναθηναϊκός Β’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΑΟΚ Β’  ................................ 16
2. ΑΕ Λάρισας   ........................... 15
3. Αναγ. Καρδίτσας   ................... 12
4. Πανσερραϊκός   ....................... 10
5. Μακεδονικός   ......................... 10 
6. Απόλλων Λάρισας   ....................9
7. Παναθηναϊκός Β’   ......................8 
8.ΒΕΡΟΙΑ...................................7
9. Νίκη Βόλου   ..............................7 
10. Διαγόρας   ................................6
11. Απόλλων Πόντου   ...................6
12. ΠΟΤ Ηρακλής   ........................5
13. Αλμωπός Αριδαίας  ..................3 
14. Θεσπρωτός   ...........................3 
15. Ηρακλής Λάρισας   ..................0

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, το ο-
ποίο διοργανώθηκε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 στις εγκαταστάσεις 
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, 
υπό την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.), 
με τη συνδιοργάνωση του Συνδέσμου 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας 
(Σ.Π.Π.Η.).

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύ-
θυναν, τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης 
κ. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, όσο ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονη-

τών κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 60 περίπου 
Προπονητές Ποδοσφαίρου, μέλη του 
τοπικού Συνδέσμου, ενώ το παρόν έ-
δωσαν και οι αξιολογημένοι Διαιτητές 
της δύναμης της Ε.Π.Σ. Ημαθίας κ.κ. 
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΚΑΡΑ-
ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Το Σεμινά-
ριο πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλε-
ψη πιστοποιημένων Εκπαιδευτών της 
ομάδας Kidssavelives, με επικεφαλής 
τον αρχιεκπαιδευτή κ. ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟ.

Έπρεπε να φτάσει η 
6η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος Κ19 

της SL2 για να γνωρίσει την 
πρώτη της ήττα η ομάδα της 
ΒΕΡΟΙΑΣ. Οι «κυανέρυθροι» 
δεν κατάφεραν να φύγουν με 
ένα θετικό αποτέλεσμα από 
το γήπεδο της Μίκρας, καθώς 
έχασαν από την αντίστοιχη 
ομάδα του ΠΟΤ Ηρακλή με 
σκορ 1-0.

Η Βεροιώτικη ομάδα πραγματοποίησε 
μέτρια εμφάνιση και σε συνάρτηση με 
την αστοχία (6 χαμένες ευκαιρίες) και τον 
κακό αγωνιστικό χώρο (πλαστικός χλοο-
τάπητας) που δεν είναι συνηθισμένοι να 
παίζουν οι παίκτες της, γνώρισε την ήττα 
δεχόμενη γκολ στη μοναδική ευκαιρία 
που δημιούργησαν οι αντίπαλοι στο 24ο 
λεπτό της αναμέτρησης.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α. Ανθυμιάδης): 
Τσανασίδης, Χαβιαρόπουλος, Χοχλιού-
ρος, Γαλόπουλος, Τασιόπουλος, Πανα-
γιωτίδης, Γιαγτζιδης, Τσέας, Τέγος Τ., Φω-

τόπουλος, Σουπιάδης.
Έπαιξαν επίσης οι: Τέγος Α., Τούφας, 

Αδαμίδης Α.
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Πρώτη ήττα για την Κ19
της ΒΕΡΟΙΑΣ από τον Ηρακλή

ΕΠΣ Ημαθίας
Πραγματοποιήθηκε

το σεμινάριο Α’ βοηθειών

SL2: Νίκες για ΠΑΟΚ Β’ και ΑΕΛ
Όλα τα αποτελέσματα



Στο Μαρτέλλο της Ιταλίας είχε μεταβεί έως σήμερα η εφηβική ομάδα Διάθλου όπου εκεί 
ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της τρέχουσας περιόδου. Μαζί με τους αθλητές της 
αποστολής είναι και η αθλήτρια του ΕΟΣ Νάουσας Τσιάρκα Μαρία-Δήμητρα.

Οι Έλληνες αθλητές έλαβαν  μέρος στα εφηβικό πρωτάθλημα της IBU (JIC), το πρό-
γραμμα του οποίου συμπεριέλαβε μία διοργάνωση, αυτή του MARTELLO-VAN MARTELLO  
(JIC1) από τις 08/12 έως και τις 12/12/2022.

Σημαντικές νίκες 
πέτυχαν αυτή την 
αγωνιστική η ομάδα 

Κ17 και Κ16 της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, ενώ αντίθετα η Κ14 
ηττήθηκε από τους Τηλέ-
μαχους Αλεξάνδρειας.

Αναλυτικά:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΥΠΟΔΟΜΩΝ

-ΕΙΔΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚ17ΕΠΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μία ακόμα σημαντική νίκη κατά-
φεραν να πάρουν οι παίκτες της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ στον αγώνα που πραγματο-
ποιήθηκε για την 6η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
στην Ειδική Κατηγορία Κ17 απέναντι 
στην αντίστοιχη ομάδα του Π.Ο.Τ 
Ηρακλή.

Παρά τις σημαντικές απουσίες 
της η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ δεν άφη-
σε καμία υποψία αμφισβήτησης στην 
αντίπαλη ομάδα για τον τελικό νικητή 
του αγώνα. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 
4’ για τη ΒΕΡΟΙΑ με τον Δημόπουλο, 
ενώ στο 35’ οι φιλοξενούμενοι ισοφά-
ρισαν, με το σκορ του ημιχρόνου να 
είναι 1-1.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα οι 
«κυανέρυθροι» αύξησαν την πίεση 
στους αντιπάλους και κατάφεραν στο 
70’ και 72’ να προηγηθούν με γκολ 
στου Χατζηπάντου και Δημόπουλου 
αντίστοιχα, όμως στο 75’ ο Ηρακλής 
μείωσε το σκορ σε 3-2.

Οι Βεροιώτες όμως συνέχισαν 
να είναι ανώτεροι και στο 78’ με τον 
Λαφάρα και στο 80’ με τον Φούγια 
διαμόρφωσαν το τελικό 5-2!

Το τελικό σκορ σε συνάρτηση με 
τα άλλα αποτελέσματα των ομάδων 
έφερε την ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ μια 
ανάσα (-1) από την κορυφή του βαθ-
μολογικού πίνακα.

ΝΠΣ VERIA Κ17 (Α. Χατζάρας): 
Διαμαντόπουλος, Καρύδας, Δούκας, 
Αποστολόπουλος, Καφτιράνης, Φού-
γιας, Σαββίδης, Δημόπουλος, Λαφά-
ρας, Χατζηπάντος, Βασιλακάκης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΥΠΟΔΟΜΩΝ-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚ16ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ

Σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση 
του βαθμολογικού πίνακα του πρω-
ταθλήματος υποδομών της ΕΠΣ Η-
μαθίας η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ, κα-
θώς κέρδισε με σκορ 2-1 για την 4η 
αγωνιστική, έναν βασικό διεκδικητή 
του πρωταθλήματος, την ομάδα των 
ΤΗΛΕΜΑΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Και οι δύο ομάδες ήθελαν την νί-
κη και πραγματοποίησαν έναν δυ-
νατό αγώνα σε ένα βαρύ αγωνιστικό 
χώρο. Τελικά αυτή που τα κατάφερε 
ήταν η ΒΕΡΟΙΑ με σκόρερ τους Γε-
λαδάρη, αυτογκόλ/ Νικόπουλο.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε 
στο γήπεδο της Κουλούρας.

ΝΠΣ VERIA Κ16 (Αντώνης Παπα-
τζίκος ): Καραμίχος, Πίτσης, Στεργιό-
πουλος, Τσουλτσίδης, Μπάμπαλος, 
Μαντζιουκόπουλος, Νανόπουλος, 
Μαμουτοπουλος, Χατζηθεοδώρου, 
Στραβέλας, Δολδούρης.

Στην αποστολή της ομάδας ήταν 
και οι: Κοτρώνης, Γελαδάρης, Ντο-
κάϊ, Κατσαβός, Κούτλας, Μελιόπου-
λος.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
(Κυριάκος Καρασαββίδης): Παπα-
δόπουλος, Παπαγεωργίου, Τζίμος, 

Μιχαλακάκης, Νικόπουλος, Μάρκου, 
Δούμπης, Φωτεινιάς, Πετρόπουλος, 
Στουγιανόπουλος, Γιάντσης.

Στην αποστολή της ομάδας ήταν 
και οι : Μίχος, Νίλας, Αθανασιάδης, 
Ανάστου, Μπρουσκέλης, Τσακστά-
ρης, Μπαντής.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΥΠΟΔΟΜΩΝ-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚ14ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ

Για την 4η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος υποδομών Κ14 της Ε-
ΠΣ Ημαθίας η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ 
ηττήθηκε εντός έδρας από την α-
ντίστοιχη ομάδα των ΤΗΛΕΜΑΧΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, με σκορ 0-1. Ο 
αγώνας πραγματοποιήθηκε στο γή-
πεδο της Κουλούρας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚ12-Κ10-
Κ08-Κ06

Δυνατούς αγώνες πραγματοποί-
ησαν τα τμήματα υποδομών της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ με τα αντίστοιχα τμήματα του 
ΑΣΤΕΡΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Οι μικροί αθλητές και των δυο ο-
μάδων προσπάθησαν και πρόσφε-
ραν δυνατούς αγώνες σε επιβαρυμέ-
να μάλιστα τερέν και κατάφεραν να 
ενθουσίασαν και να χαροποιήσουν 
τους φιλάθλους – γονείς που τους 
παρακολούθησαν.

Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 
Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν 
στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσ-
σαλονίκης οι 1οι αγώνες προαγωνι-
στικών κατηγοριών (9-12 ετών) για τη 
χειμερινή περίοδο.

Από την ομάδα του Πήγασου Η-
μαθίας συμμετείχαν συνολικά δέκα 
αθλητές και αθλήτριες. Τέσσερις από 
τους παραπάνω αθλητές πήραν μέ-
ρος για πρώτη φορά σε επίσημους 
αγώνες γεγονός που φανέρωσε την 
αγωνία αυτών αλλά και των γονέων 
τους που τα παρακολούθησαν από τις 
κερκίδες.

Οι ΄΄λιλιπούτειοι΄΄ του Πήγασου 
είχαν μία πολύ καλή παρουσία, προ-
σπαθώντας να κολυμπήσουν σωστά 
και έχοντας στο μυαλό τους όσα έ-
χουν κάνει στις προπονήσεις με τον 
προπονητή τους κ. Στέλιο Αμπατζίδη.

Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετεί-
χαν:

Γιαννιώτης Χρήστος
Παπαναστάσης Αντώνης
Γεωργίου Δημήτρης

Γεωργιάδου Μαρία
Γεωργιάδης Παναγιώτης
Μωυσιάδης Μάριος
Δεδίνη Ιωάννα  (1η συμμετοχή σε επίση-

μους αγώνες)
Κιαγχίδου  Σοφία               (  -//-  )
Παπουλίδου Μαγδαληνή   (  -//-  )
Δάμτσιος Πέτρος               (  -//-  )

Χθες Τρίτη 13-12-2022  στο ΔΑΚ Φιλίππειο Βέροιας 
πραγματοποιήθηκαν αγώνες Χειροσφαίρισης στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» που προ-
κηρύχθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών 
Αθλητικών Δραστηριοτήτων Ημαθίας.  Στους αγώνες συμ-
μετείχαν οι μαθητές των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων υπό 
την καθοδήγηση των  εκπαιδευτικών ΠΕ11 (Γυμναστών):

·Δ.Σ. Αγ. Γεωργίου με την κ. Χειμωνίδου Όλγα,
·2ο Δ.Σ. με τον κ. Δαμιανίδη Αλέξανδρο,
·3ο Δ.Σ. με την Χατζηστυλλή Χρυστάλλα,
·4ο Δ.Σ. με τον κ. Παυλίδη Θεόδωρο,
·5ο Δ.Σ. με τον κ. Στεφανάκη Γεώργιο,
·9ο Δ.Σ. με την κ. Αϊδινίδου Συμέλα,

·12ο Δ. Σ. με τον κ. Σταυρίδη Αθανάσιο,
·16ο Δ.Σ. με γυμνάστρια την κ. Μπλαχάβα Αθανασία.

Ευχαριστούμε  τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
για τη συμμετοχή τους, τον κ. Χριστοδούλου Αναστάσιο, 
Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και την κ. Μουταφίδου Ειρή-
νη, Επόπτρια των αγώνων, για την άρτια διοργάνωση και 
εποπτεία καθώς και τον κ. Σιουκιούρογλου Χαράλαμπο για 
την ιατρική κάλυψη των αγώνων. Τέλος, ευχαριστούμε τους 
κ. Χατζηπαρασίδη Τάσο και Τσολάκο Αντώνη, Ομοσπον-
διακούς Προπονητές της ΟΧΕ για την συμβολή τους στη 
διεξαγωγή της δράσης.
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CMYK

Αγώνες Χειροσφαίρισης Δημοτικών
Σχολείων Δήμου Βέροιας

Ο Πήγασος στους 1ους αγώνες
της χειμερινής περιόδου

ΒΕΡΟΙΑ: Σημαντικές νίκες 
για τις ομάδες Κ17 και Κ16

Εθνική Ομάδα
IBU Junior Camp 



Πρωτάθλημα κορασίδων Αίαντας 
Κρύας Βρύσης - Ποσειδώνα Βέροιας 

0-3
Εύκολη νίκη για τις 

κορασίδες του Ποσειδώ-
να Βέροιας μέσα στην 
Κρύα Βρύση επί του το-
πικού Αίαντα με 0-3 σετ 
(13-25,19-25,16-25).

Παίζοντας εξαιρετικά 
κατά διαστήματα κ με ό-
πλο την επίθεση της, δεν 
άφησαν κανένα περιθώ-
ριο στην ομάδα της Κρύ-

ας Βρύσης να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από το αγώνα. Όλες οι αθλήτριες 
που χρησιμοποιήθηκαν παίξανε καλά και άφησαν άριστες εντυπώσεις για 
την αγωνιστική τους κατάσταση στον προπονητή τους. Σύνθεση (Λουκάς 
Στέργιος) καπνά Ηλιάνα, Βέιου Μελίνα, Χατζηαθανασίου Άννα, τσακιριδου 
Ευδοξία, Μπασιά Μαριαλένα, Θεοδωρακοπούλου Άννα, Χαρίση Αθανασία, 
Κατσιγιάννη Ιωάννα, κουτσαντά Αλεξάνδρα, Πετρίδου Δήμητρα βοργιανζι-
δου Ελένη, Καρούσου Άννα, παντσιου Βασιλική.

Ολοκληρώθηκε το Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Βορείου Ελλάδος «Μίμης Περαχιά» 
στον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονί-
κης, με ρεκόρ συμμετοχών, καθώς το 4ήμερο 
(8-11 Δεκεμβρίου) συναντήθηκαν στη Θεσσα-
λονίκη 200 αθλητές από όλη την Ελλάδα.

Ομάδες OPEN (συμμετοχή 43 ομάδων)
Μεγάλη επιτυχία για τον όμιλο η 1η θέση 

στην κατηγορία 1-11 στο τουρνουά ομάδων 
(8η γενικής) για τους Καλόγηρο – Χατζηλά-
μπρου – Γαλιάτσο – Μαυρομάτη – Κοντού.

Η μικτή ομάδα των Βαρβούτα – Τσουρέκα 
(ΟΑΜΘ), Αγγελή – Τριανταφυλλίδη (ΣΛΕΜΒ), 
Ρουσέα (ΟΑΜΚ) με πολύ δυνατή εμφάνιση, 
πλασαρίστηκαν στην 11η θέση στη γενική 
κατάταξη.

Το τουρνουά κέρδισε η ομάδα των Βλά-
χου, Χατζηζήση, Υφαντίδου, Ζημιάρη, Σουρ-
γκούνη από τη Θεσσαλονίκη.

Ζεύγη κατηγορία OPEN (συμμετοχή 63 
ζευγών)

15η θέση γενικής Καϊσερλής – Κούγκας με 
εξαιρετική επίδοση την Κυριακή (Βραβείο Α’ 
Νίκη 3ης ημερίδας)

30η θέση γενικής Γαλιάτσος – Κοντού

32η θέση γενικής Αγγελής – Ρου¬¬σέας
Το τουρνουά κέρδισαν οι Σκορδάς – Ζερ-

βογιάννης
Ζεύγη κατηγορία 1-6 (συμμετοχή 15 ζευ-

γών)
Πολύ δυνατή εμφάνιση από τους «νέους» 

Βεροιώτες, που είχαν να αντιμετωπίσουν πιο 
έμπειρους παίχτες.

3η θέση γενικής Ζαχαριάδου – Υγρόπου-

λος
8η θέση γενικής Ντόκαλου – Παπαδόπου-

λος
Νικητές του τουρνουά οι Κοτσιφάκη – Κα-

ραμανώλη
Ζεύγη κατηγορία 1-9 (συμετοχή 11 ζευ-

γών)
Νικητές του τουρνουά οι Καρτσιώτης – 

Χατζηπαναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σ α ς  π ρ ο -

σκαλούμε στην 
Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν -
νιάτικη Παιδική 
Γιορτή που θα 
πραγματοποιη-
θεί την Τετάρτη 
14-12-2022 κι 
ωρα 17:30 στο 
κλειστό Δ.Α.Κ. 
Αλεξάνδρειας. 
Ελάτε να στο-
λίσουμε μαζί το 
Χριστουγιεννιά-
τικο δέντρο, να 
παίξουμε,  να 
χορέψουμε...και 
πολλές ακόμη 
εκπλήξεις...

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορείου 
Ελλάδος Ατομικού

Ανδρών-Γυναικών, Βέροια,
Φιλίππειο, 18/12/22

Φίλες και φίλοι μικροί και μεγάλοι οι Σύλλογοι ΑΣΕΑΒ και ΟΕΑΒ 
της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βέροιας σας προσκαλούν στις 18 
Δεκέμβρη ημέρα Κυριακή στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορείου 
Ελλάδος Ατομικού Ανδρών - Γυναικών, που θα διεξαχθεί στο Φιλλί-
πειο Κλειστό Γυμναστήριο Βέροιας. Ώρα Έναρξης 09:30.

Συμμετέχουν 15 Σύλλογοι, 33 Άνδρες και 17 Γυναίκες.
Αγώνες ταχύτητας, συγκέντρωσης , γρήγορων αντανακλαστικών 

και δεξιοτεχνίας. Ως Πρόεδρος του ΑΣΕΑΒ θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά τους συν-διοργανωτές: ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ημαθίας, και την ΕΦΟΕΠΑ, καθώς επίσης και τους 
χορηγούς μας: Καφέ Bruno, Ελαστικά Κατροτζανάκης, Stogiannos 
Logistics, Κριαράς, Fast Food Γιάννης, Goodys, Zαχαροπλαστειο 
lido, Γαβριηλίδης KIA, logograf Σγούρος, Άνθη-Φυτά Λευτέρης.

Συνεχίστηκε, με τα ματς της 
8ης αγωνιστική, το πρω-
τάθλημα ποδοσφαίρου της 

Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, 
ενώ διεξήχθη και ένα παιχνίδι για 
την Γ’ κατηγορία.

Στο ντέρμπι της Β’ ΕΠΣΗ τα Καβάσιλα κέρ-
δισαν με 4-2 την Επισκοπή και έμειναν μόνα 
στην 2η θέση, ενώ το πρωτοπόρο Ζερβοχώρι 
πέρασε νικηφόρα (0-1) από την Λυκογιάννη.

Στην Γ’ ΕΠΣΗ τα Ασώματα νίκησαν εύκολα 
τον Τρίλοφο και έπιασαν στην κορυφή την 
Συκιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμο-
λογίες:

Β’ ΕΠΣΗ - 8η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καβάσιλα - Επισκοπή  ..........................4-2
Λυκογιάννη - Ζερβοχώρι  ......................0-1
Αχιλλέας Ν. - Ολυμπιακός Ν.  ...............3-2
Ραχιά - ΑΕΠ Βέροιας  ...........................3-0
Πατρίδα - Αγ. Βαρβάρα ........................2-2
Βεργίνα - Καψόχωρα  ...........................4-0
Ρεπό: Άχθος Αρούρης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ζερβοχώρι  ........................................19
2. Καβάσιλα  ..........................................16
3. Επισκοπή  .........................................13
4. Πατρίδα  ............................................12

5. Αγ. Βαρβάρα  .....................................12
6. Ολυμπιακός Ν.  .................................10
7. Ραχιά  ..................................................9
8. Καψόχωρα  ..........................................8
9. Βεργίνα  ...............................................7
10. Λυκογιάννη  .......................................5
11. Αχιλλέας Ν.  .......................................4
12. ΑΕΠ Βέροιας  .....................................3
13. Άχθος Αρούρης  .................................0

Γ’ ΕΠΣΗ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) – 4η αγωνιστική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ασώματα – Τρίλοφος  ...........................8-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ασώματα  .............................................9
2. Συκιά  ...................................................9
3. Ακαδ. Βέροιας  .....................................7
4. Ριζώματα .............................................5
5. Παλασίδειος  ........................................2
6. Τρίλοφος  .............................................1

πηγή: kerkidasport.gr
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

12-12-2022 μέχρι 

18-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 14-12-2022

14:30-21:00  ΖΕ-

ΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑ

Ο.Ε.  ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 

ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩ-

ΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-

62163

14:30-21:00ΝΕΔΕΛ-

ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕ-

ΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα 

στο ΙΚΑ) 23310-66649

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 

23310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 

23310-23132

Φαρμακεία

ΕΠΣΗ
Τα αποτελέσματα σε Β’ και Γ’ κατηγορία

Ολοκληρώθηκε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος
στον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης



Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
στον Ιερό Ναό της Αγίας 

Παρασκευής στην Ραψωμανίκη

 
 Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χο-
ροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Παρασκευής στην Ραψωμανίκη.

 Μετά το πέρας του Εσπερινού, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού, 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της 
ενορίας σε συνεργασία με Δημοτικά σχολεία και πολιτιστικούς συλλό-
γους της περιοχής.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων συνεχάρη τον 
δραστήριο εφημέριο της ενορίας Πρωτοπρ. Νικόλαο Γιοβάνο για την 
πρωτοβουλία.
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Βεροίας Παντελεήμων: 
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι 
αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται»

 Την Πέμπτη 8 Δεκεμ-
βρίου το απόγευμα ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων πραγματοποίησε δια-
δικτυακή ομιλία στη σειρά 
των εκπομπών «Επισκο-
πικός Λόγος» και ανέπτυ-
ξε το θέμα: «Μακάριοι οἱ 
εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί 
Θεοῦ κληθήσονται».

 Ο Σεβασμιώτατος 
στην διαδικτυακή ομιλία 
του ανέφερε μεταξύ πολ-
λών άλλων:  Ἔχοντας ἀναφερθεῖ ἤδη στά περισσότερα στοιχεῖα τοῦ 
γνησίου χριστιανοῦ, συνεχίζουμε νά ζωγραφίζουμε τόν τέλειο χαρακτή-
ρα τοῦ πραγματικοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ μακαρίου χριστιανοῦ, ἔτσι ὅ-
πως μᾶς τόν ζωγράφισε ὁ Χριστός μέ τούς Μακαρισμούς ἀπό τό ἥσυχο 
ἐκεῖνο ὄρος τῆς Γαλιλαίας, τό ὄρος τῶν Μακαρισμῶν.

Μέχρι τώρα ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε λέγοντας: 
«Ἄν θέλεις νά καθρεπτισθεῖς στήν τελειότητα πρόσεξε: ἔχεις ταπεί-

νωση, εἶσαι ταπεινός στήν καρδιά, λυπᾶσαι καί πενθεῖς καί δακρύζεις 
γιά τήν ἁμαρτία σου, εἶσαι πρᾶος σ’ ὅλες τίς περιστάσεις, πεινᾶς καί 
διψᾶς τό δίκαιο, ἀγαπᾶς τήν ἐλεημοσύνη, εἶσαι ἁγνός καί καθαρός στήν 
καρδιά; Τότε εἶσαι ἀληθινός χριστιανός. Εἶσαι μακάριος καί θά φθάσεις 
κάποια ἡμέρα στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Συνεχίζει ὅμως προσθέτοντας καί μία ἀκόμη πινελιά στό πορτραῖτο 
τοῦ τέλειου ἀνθρώπου, τοῦ πιστοῦ.

«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται», μᾶς 
λέγει. Δηλαδή εὐτυχισμένοι εἶναι οἱ εἰρηνοποιοί, αὐτοί πού φέρνουν τήν 
εἰρήνη, γιατί αὐτοί θά ὀνομασθοῦν παιδιά τοῦ Θεοῦ. 

Εἰρήνη εἶναι ἡ ἁρμονία, ἡ γαλήνη, ἡ ἠρεμία, ὁ συμβιβασμός καί ἡ 
συμφωνία, εἶναι ἡ πραότητα πού ἔχει κάποιος μέσα του. Ἀντίθετό της 
εἶναι ἡ ἔχθρα, ἡ ὁποία εἰσῆλθε στόν κόσμο μέ τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος 
ἐπιδιώκει νά τήν ἐνσπείρει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τούς με-
τατρέψει σέ ἀποστάτες, σέ πολεμίους καί ἀντιπάλους τοῦ Θεοῦ καί νά 
τούς ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἀγάπη του. Τό μέσο πού χρησιμοποιεῖ εἶναι 
ἡ ἁμαρτία, πού εἶναι τό διασπαστικό στοιχεῖο τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης 
καί τῆς συμφιλιώσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.

Ἄν καταστρέφουμε, ἄν γκρεμίζουμε, εἴμεθα σκανδαλοποιοί καί ἀλί-
μονο σ’ ἐκεῖνον πού σκανδαλίζει.

Ἄν διορθώνουμε εἴμεθα εἰρηνοποιοί καί θά υἱοθετηθοῦμε ἐπίσημα 
ἀπό τόν Θεό ὡς τέκνα του.

«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται».
Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 

7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφω-
νικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ   
  Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Φωτεινή Τσακνακοπούλου , για την δωρεά του πο-

σού των 100 Ε , αντί μνημοσύνου , εις μνήμη της μητέρας της 
Μαίρης Τσακνακοπούλου , με την συμπλήρωση 2 ετών από 
τον θάνατό της.

-Την Φιλοπρόοδο-Φιλόπτωχο Γυναικών Αλεξάνδρειας , για 
την επίσκεψή τους στο Γηροκομείο Βέροιας  καθώς και για 
την ευγενική προσφορά γλυκών και τροφίμων , για τις Άγιες 
Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Τους κ.Γκασνάκη Αντώνιο και τα Τέκνα καθώς και Την Χοι-
ροτροφική Μονάδα Γκασνάκη Αντώνιο Α.Ε.,για την ευγενική 
προσφορά 75 μερίδες χοιρινού κρέατος για τις Άγιες Ημέρες 
των Χριστουγέννων.

-Τον κ.Νούσιο Αντώνιο και το Εργαστήριο Ζαχαροπλαστι-
κής Mr.Tony Donuts ,για την ευγενική προσφορά κερασμάτων 
στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Ανώνυμες Κυρίες , για την ευγενική προσφορά πάνες 
προστασίας και υποσέντονα , για τους Ηλικιωμένους του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά κρεάτων, εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τους Υιούς Γεωργίου Γαλλίκα , για την ευγενική προσφο-
ρά 20 Kgr Κιμά , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Την INNER WHEEL Βέροιας , για την ευγενική προσφορά 
πάνες προστασίας Ηλικιωμένων , για τις ανάγκες του Γηρο-
κομείου Βέροιας καθώς και για τις Άγιες Ημέρες των Χριστου-
γέννων.

-Την κ.Λίτσα Ζυγουλιάνα και το κατάστημα ``ΣΠΙΤΙΚΟ``, 
για την ευγενική προσφορά 1 διακοσμητικής χριστουγεννιάτι-
κης σύνθεσης.

-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη της κόρης της , με την συμπλήρωση 3 
ετών από τον θάνατό της.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική 
προσφορά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας. 

               
                                         Εκ της Δ/νσεως 

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-
χαριστεί θερμά τους υπευθύνους της εταιρείας «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.», για την προσφορά ικανής ποσότητας 
προϊόντων,  προς κάλυψη βασικών, καθημερινών αναγκών του Ξε-
νώνα Βραχείας Διαμονής της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς των συ-
μπολιτών μας συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της 
ποιότητας ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη 
μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον τοπικό 
μας πολιτισμό.

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

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

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευ-
χαριστεί θερμά: 1. Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά ποσού 100€ στη 
μνήμη του πατέρα του.

2. Ανώνυμο/η κύριο/α για τη δωρεά ποσού 100€.
3. Τον κύριο Ιωάννη Δάλλα για τη δωρεά ποσού 60€.
4. Την κυρία Κλεοπάτρα Αμανατίδη και τον κύριο Χρήστο Αμα-

νατίδη για τη δωρεά ποσού 50€.
5. Την κυρία Ευμορφία Ντόβα και τον κύριο Γιώργο Γιανκάκη 

για τη δωρεά ποσού 50€.
6. Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά ποσού 50€.
7. Τον κύριο Σωκράτη Παπαχατζή για τη δωρεά ποσού 30€.
8. Τον κύριο Ιωάννη Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για την οικο-

νομική ενίσχυση 25€.
9. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά κρέατος στη μνήμη της 

αδερφής της.
10. Το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Βέροιας για την προ-

σφορά αναλώσιμων σπιτιού και ειδών ατομικής υγιεινής.
11. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας για την προσφορά 

του σε αναλώσιμα είδη σπιτιού, χαρτικά και απορρυπαντικά.
12. Τον κύριο  Γιάννη Δάσκιο για την προσφορά  λαχανικών.
13. Την πιτσαρία Jordani και ιδιαίτερα τον κύριο Παναγιώτη 

Ιορδανίδη για την προσφορά γεύματος στα παιδιά του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας.

14. Την κυρία Σταυρούλα Κουβελοπούλου για την προσφορά 
της σε φασόλια στη μνήμη του αγαπημένου της αδελφού Γεώργι-
ου Κουβελόπουλου. 

15. Την κυρία Αλεξάνδρα Τυφλίδου για την προσφορά παι-
χνιδιών και προσωπικών ειδών για τα παιδιά του Σπιτιού της 
Βεργίνας.

16. Την  Οικογένεια Διβοπούλου για την προσφορά δύο παιδι-
κών καθισμάτων αυτοκινήτου.

17. Τον κύριο Μάνο Χαρισιάδη για την προσφορά τροφίμων 
στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, με αφορμή τα γενέθλια του 
γιου του Μιχάλη Χαρισιάδη.

18. Τον κύριο Δημήτριο Χατζηπαυλίδη για την οικονομική ενί-
σχυση 10€.

19. Ανώνυμο/η κύριο/α για την οικονομική ενίσχυση 10€.
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 13 Δεκεμ-

βρίου 2022 στις 2.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αρχαγγέλων στα Ασώ-
ματα Ημαθίας ο  Κωνσταντίνος Ζαχ. 
Σερασκιέρης σε ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 14 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η  Ησαϊα Σωτηριά-
δου σε ηλικία 87 ετών. 

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 17 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Η αδελφή
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
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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
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας



13ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοι-

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ  κα ι  κέντρου. 

Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@

o t e n e t . g r  6 9 7 4 

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

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.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΤΡΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 300τ.μ σε οικοπε-
δο μεγαλο 280000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 40000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πανωΔιαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ 20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ 7 ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλεκτρι-
κές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 
μεγάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πε-
τρελαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο 
πράσινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ 

κ.λ.π. Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ.ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, μεταποί-
ηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λογίστρια, β) Γεωπό-
νος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αιτήσεις και βιογραφικά ση-
μειώματα στο email: athinasmpc@gmail.com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2331051093

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά -
τομο με γνώσεις 
Λογιστικής και Μι-
σθοδοσίας. Πληρ. 
τηλ.: 6932 245383.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη 
Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 
οδοντιατρείο, ανειδίκευτος 
για ημιαπασχόληση. Πληρ. 
τηλ.: 6946 145626.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φύλαξη μικρών παιδιών και 
νηπίων για πρωϊνή ή απογευ-
ματινή απασχόληση με μεγά-
λη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 6972 
318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φροντίδα και περιποίηση 
ηλικιωμένων για 24 ώρες. 
Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ετών. 
Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 
Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-
νόμενα καθίσματα και τιμό-
νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 
λάστιχα καινούργια 11/2022, 
σύστημα παρκαρίσματος, 
ABS, ESP, βοήθεια εκκί-
νησης ανηφόρας κ.ά. 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 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

Ζητούνται σύμβουλοι τηλε-
φωνικών πωλήσεων για το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 
‘Μαργαριτόπουλος’ που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο των ασφα-
λειών, της ενέργειας ELPEDISON 
και των τηλεπικοινωνιών WIND, 
που εδρεύει στη Βέροια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφω-

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και 

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

Πωλητής/τρια για το πρατήριο
της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ – Διαχειριστής eshop

Πλήρηςπεριγραφήθέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκαταστάσεις της ,που 
βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, πωλητής/πω-
λήτρια για το πρατήριο όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό. Σε μέλλοντα χρόνο, θα διαχειρί-
ζεται και εκτελεί και τις παραγγελίες του e-shop της ΑΛΜΗ. 

Aπαραίτηταπροσόντα:
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency ή Lower)
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, εξωστρέφεια, άνεση 

στην επικοινωνία.
•Απαραίτητη η εμπειρία στην λιανική πώληση τουλάχιστον 1 έτος.
•Γνώση Photoshop ή Canva
•Γνώση ΕRP και διαχείρισης eshop
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Ικανότητα να ανταποκρίνεται και να λύνει τα προβλήματα του πελάτη.
Αρμοδιότητες:
•Άψογη εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την αύξηση των πωλή-

σεων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
•Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των προϊόντων
•Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•Διαχείριση, προετοιμασία & αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών
•Ενημέρωση του eshop/επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια IT.
Ηεταιρίαπροσφέρει:
•Πλήρη απασχόληση
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώματα 
αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211



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

15ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Διαφωνούν απόλυτα οι γιατροί των συλλόγων όλης της χώρας και 
του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας (ΙΣΗ) με το νέο νομοσχέδιο για τη 
δημόσια Υγεία, εκτιμώντας ότι σκοπίμως  αποφάσισε το υπουργείο υ-
γείας να το φέρει στη Βουλή, σε μία χρονική στιγμή, αμέσως μετά τις 
εκλογές των συλλόγων στις 16 Οκτωβρίου, κατά την οποία υπήρχε 
κενό διοίκησης και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, ούτε οι κατά τό-
πους σύλλογοι, ούτε ο Πανελλήνιος, ο οποίος θα κάνει εκλογές στις 
18 Δεκεμβρίου.

Τους λόγους της διαφωνίας εξήγησε ο πρόεδρος του ΙΣΗ 
κ. Πρόδρομος Ισαακίδης σε συνέντευξη Τύπου αλλά και στην 
χθεσινή πρωινή εκπομπή του ΑΚΟΥ 99,6, εκτιμώντας ότι για τους 
παραπάνω λόγους το νομοσχέδιο μπήκε εσκεμμένα για διαβούλευση 
στις 3 Νοεμβρίου, ενώ δεν αποσαφηνίζει, όπως είπε, διαδικασίες και 
κανόνες.

 «Ψηφίστηκαν άρθρα που ανοίγουν την κερκόπορτα του ΕΣΥ 
προς τους ιδιώτες, δημιουργώντας γιατρούς πολλών ταχυτήτων. Θε-
ωρούμε ότι οι βασικές αρχές για την δημόσια Υγεία δεν επιδέχονται 
αλλαγής και μια από αυτές, είναι οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών 

που τροποποιούνται επι-
τρέποντας σε γιατρούς του 
δημοσίου να κάνουν και ιδι-
ωτικά ιατρεία. Ένα άλλο ση-
μείο που μας βρίσκει κάθετα 
αντίθετους, είναι ότι επιτρέ-
πει με κάποιες προϋπο-
θέσεις, στους γιατρούς 
του ιδιωτικού τομέα να 
μπαίνουν μέσα στο δημό-
σιο σύστημα», τόνισε ο κ. 
Ισαακίδης, προσθέτοντας κι 
έναν ακόμη σημαντικό λόγο 
που ζητούν να αποσυρθεί 
στο σύνολό του και να μην 
εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. 
Πρόκειται για τις διατάξεις 
που αφορούν τους ειδικευ-
όμενους γιατρούς για τους 
οποίους αλλάζει ριζικά η δι-
αδικασία της εκπαίδευσής 
τους. «Η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει κάποιες ομάδες νοσο-
κομείων, στα οποία οι νέοι γιατροί θα είναι υποχρεωμένοι να κά-
νουν εκεί την ειδικότητα τους. Μιλάμε για κεντρικά νοσοκομεία, τα 
οποία θα αποφασίζουν και  θα στέλνουν τους ειδικευόμενους σε νο-
σοκομεία της περιφέρειας, όπου με το πρόσχημα της εκπαίδευσης, 
θα καλύπτουν ανάγκες αυτών των νοσοκομείων. Δηλαδή, ο νέος 
γιατρός δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το νοσοκομείο που θέ-
λει να κάνει ειδικότητα, ενώ  θα στέλνονται π.χ. κάποιους μήνες στη 
Βέροια, κάποιους άλλους σε διάφορα περιφερειακά νοσοκομεία, α-
νάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν σε ιατρικό προσωπικό. Κάτι 
που σημάνει ότι οι ειδικευόμενοι δεν θα λάβουν την εκπαίδευση που 
πρέπει κι αυτό θα οδηγήσει σε κύμα φυγής προς το εξωτερικό. Ήδη 
το θέμα της μετανάστευσης των νέων γιατρών είναι ένα πρόβλημα 
που βασανίζει τη χώρα και τα νοσοκομεία μας και φοβόμαστε για 
τα χειρότερα», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΙΣΗ, εκτιμώντας ότι τα 
προβλήματα θα είναι δυσεπίλυτα.

Πανδημία και ΕΣΥ
Αναφερόμενος απολογιστικά στις αντοχές του ΕΣΥ, τόνισε ότι η 

πανδημία έδειξε ότι τα δύο συστήματα, δημόσιο και ιδιωτικό λειτούρ-
γησαν πολύ καλά, συμπληρώνοντας το ένα τα κενά του άλλου, ενώ 
σε τοπικό επίπεδο, εκτίμησε ότι  στάθηκε όρθιο, λειτούργησε με 
τον καλύτερο τρόπο και αντεπεξήλθε πολύ καλά με τη λειτουργία 
και των δύο νοσοκομείων της περιοχής μας, Βέροιας και Νάουσας, 
με  κλινικές ΜΕΘ για κόβιντ , από όπου ελάχιστα περιστατικά χρειά-
στηκε να μεταφερθούν εκτός Ημαθίας.

«΄Όμως, η πρωτοβάθμια περίθαλψη του δημόσιου συστήματος, 
ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Αυτό το κομμάτι το ανέλαβε το ιδιωτικό 
σύστημα υγείας το οποίο λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια και καλύπτει 
το μεγαλύτερο ποσοστό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αποδείχθη-

κε μέσα στην πανδημία ότι 
το δημόσιο σύστημα υγείας 
και το ιδιωτικό, μπορούν να 
συλλειτουργήσουν κάτω α-
πό προϋποθέσεις όρους και 
διαφανείς διαδικασίες, αφού 
ναι μεν το ΕΣΥ κράτησε τα 
περιστατικά κόβιντ, αλλά και 
το ιδιωτικό κράτησε σοβα-
ρά περιστατικά που νοση-
λεύτηκαν από το δημόσιο, 
όπως καρδιολογικά, νευρο-
χειρουργικά, κ.α.»

Ο κ. Ισαακίδης διευκρίνι-
σε ότι ο ιδιωτικός τομέας 
δεν επιθυμεί την αποδό-
μηση του υπάρχοντας συ-
στήματος, αντίθετα προ-
τείνει την βελτίωσή του 
εφαρμόζοντας τα θετικά και 
απορρίπτοντας τα αρνητικά 

του συστήματος.
 «Δυστυχώς όμως, αυτός ο νόμος δεν προβλέπει διαδικασίες 

διόρθωσης των κακώς κειμένων και αντί να υπερθεματίζει το υ-
πουργείο στο δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας έρχεται και βάζει λίγο 
και τους ιδιώτες μέσα, κάτι σαν ημιδημόσιο. Αυτό θα φέρει μεγάλη 
αναταραχή στο χώρο και αυτός που θα πληρώσει τα σπασμένα θα 
είναι ο ασθενής και οι πολίτες που θα δουν ότι η δωρεάν Υγεία, αρ-
χίζει σιγά-σιγά να χάνεται με τέτοια νομοθετήματα. Εμείς ως ιατρικοί 
σύλλογοι θα πρέπει να διαφυλάξουμε το δημόσιο και δωρεάν χαρα-
κτήρα της υγείας και πάγια θέση μας είναι η ελεύθερη επιλογή του 
ασθενή, εάν θέλει το δημόσιο σύστημα δωρεάν ή το ιδιωτικό. 
Ο πολίτης το δικαιούται, ας καθίσουμε λοιπόν σε ένα τραπέζι να τα 
βρούμε και από κει και πέρα να σχεδιάσουμε το επόμενο σύστημα 
υγείας το οποίο θα πρέπει να είναι πράγματι ένα εθνικό σύστημα, δι-
ότι το υπάρχον ΕΣΥ δεν είναι εθνικό σύστημα υγείας είναι ένα εθνικό 
σύστημα δευτεροβάθμιας περίθαλψης», υπογράμμισε ο πρόεδρος.

 Όλα αυτά, τόνισε στον ΑΚΟΥ 99,6 ο κ. Ισαακίδης, θα μπουν στη 
γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το ερχόμενο 
Σάββατο στην Αθήνα, στην κατεύθυνση μιας προσπάθειας απο-
τροπής αυτών των νέων άρθρων, βάζοντας κι ένα ακόμα βασικό 
ζήτημα για την επιβίωση και αναβάθμιση της δημόσια Υγείας, αυτό 
της γενναίας  χρηματοδότησης σε ποσοστό του ΑΕΠ που να φτά-
νει τουλάχιστον στο μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης και αυξήσεις 
στους μισθούς των γιατρών και του προσωπικού. «Ο Έλληνας πο-
λίτης με τη φορολογία που πληρώνει, δικαιούται να έχει δωρεάν και 
καλές υπηρεσίες», τόνισε, κάνοντας λόγο για ένα γερασμένο δημόσιο 
σύστημα που χρήζει ουσιαστικής ανανέωσης και στην πρωτοβάθμια 
και στην δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Σοφία Γκαγκούση
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Πρ. Ισαακίδης, πρόεδρος ΙΣΗ: «Το υπάρχον ΕΣΥ δεν είναι εθνικό 
σύστημα Υγείας, αλλά σύστημα δευτεροβάθμιας περίθαλψης»

Για ποιους λόγους είναι κάθετα αντίθετοι οι γιατροί στο νέο νομοσχέδιο;

P Να δείτε που η Εύα μπήκε 
φυλακή επειδή έχει τσάμπα θέρ-
μανση…

P Ε ναι ρε φίλε! Δεν έχει ό-
ριο το όριο της απληστίας.

P Ποια κόμματα; Ποια πολιτι-
κή; Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτό 
που πλήττεται από την υπόθεση 
Κατάρ, είναι ο άνθρωπος.

 P Αλήθεια, τώρα ο Αλέξης 
θα ζητήσει το ΠαΣοΚ για να κά-
νουν μαζί κυβέρνηση;

P Προοδευτική Συμμαχία είπα-
με, όχι Συμμορία ε;

P Ευτυχής ο Μητσοτάκης 
που είναι πλέον ένα βήμα πριν τη συγκυβέρ-
νηση με την Ελληνική Λύση.

P Τι; Μόνον ο Τσίπρας να κάνει του κεφαλιού 
του;

P Διότι όλα τα μικρά κόμματα έχουν συ-
γκεκριμένη ημερομηνία λήξης: τη μέρα που θα 
κληθούν να συγκυβερνήσουν.

P  Phytophthora infestans. Κοινώς περονό-
σπορος. Φόβος και τρόμος στα κηπευτικά και στα 
κόμματα-γλάστρες.

P Αν οι Τούρκοι δεν μπήκαν στη χώρα με 
Καμμένο στην εθνική άμυνα, δεν τη γλιτώνου-
με με Βελόπουλο.

P By the way. Χαμός στο Κοσσυφοπέδιο. Τελι-
κά πολύ της μόδας στους κάθε λογής γείτονες να 
έρχονται νύχτα.

P Κατά τα λοιπά, απορώ γιατί και φέτος αυ-
τόν τον καιρό φωτίζουμε τα δέντρα. Δεν φτάνει 
που όλων μας είναι αναμμένα τα λαμπάκια;

P Και δωρεάν, άμα λάχει. Μέχρι να το σκεφτεί 
κάποια πολυεθνική.

PΒγήκε νωρίς το θέμα της Καϊλή και δεν 
προλάβαμε να θάψουμε όσο θέλαμε την Μπο-
φίλιου.

P Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές όπως και 
να’χει.

P Η ιστορία λέει πάντως ότι κι ο Λένιν πά-
ντα στο πρώτο βαγόνι του τρένου ταξίδευε. 
Κι ο Μαρξ έζησε και πέθανε στο Λονδίνο, με 

χορηγό τον Phillips. Ναι, της γνωστής φίρμας.

P Και:
Ένας ωραίος νεαρός επειδή δεν έβρισκε δου-

λειά και δεν είχε καθόλου χρήματα, αποφάσισε 
να προσφέρει το σώμα του σε μοναχικές κυρίες. 
Έγραψε λοιπόν στην αγγελία: «Στο κρεβάτι 100€, 
στον καναπέ 50€, στο πάτωμα 25€.»

Μια γριούλα διάβασε τυχαία την αγγελία, άνοι-
ξε το πορτοφόλι της και άρχισε να μετρά τα λεφτά 
της: 20…. 40… 60… 70…. 80…. 90…. 95…. 100 
ευρώ! Όλο χαρά πάει στο σπίτι του νεαρού και 
του μετράει τα χρήματα. Τι να κάνει ο νεαρός την 
παίρνει από το χέρι και την πάει προς στο κρεβά-
τι. Τον σταματάει η γριά και του λέει:

«Δεν κατάλαβες καλά… Θέλω τέσσερις φορές 
στο πάτωμα»!

Κ.Π.
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