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Μπορούν να κρατήσουν γερά 
το τιμόνι της Ευρώπης;;;

Όλοι αισθανόμαστε τις τελευταίες ημέρες το οικοδόμημα 
της Ε.Ε. να κλονίζεται και να δοκιμάζεται ίσως περισσότε-
ρο από ιδρύσεώς της. Δεν είναι φυσικά μόνο το τεράστιο 
σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκεται η ευρωβουλευτής 
Εύα Καϊλή, αλλά μια σειρά από γεγονότα που δημιούργη-
σαν ρήγματα. Η αναποφασιστικότητα στο ενεργειακό θέμα 
και τα παιχνίδια σκοπιμοτήτων που δεν επιτρέπουν τα μέ-
λη της Ε.Ε. να προχωρήσουν σε γενναίες και αλληλέγγυες 
αποφάσεις. Η προκλητική στάση της Τουρκίας απέναντι 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο μέλη της Ε.Ε., που περ-
νά «απαρατήρητη» από τους υπόλοιπους ευρωπαίους, 
ενώ αν λειτουργούσαμε με την συνείδηση μιας ομόσπον-
δης κοινότητας θα έπρεπε με άμεσα αντανακλαστικά να 
υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις. Τα παιχνίδια επιρροής 
των ισλαμιστών στον ευρωπαϊκό χώρο είναι εμφανή και 
δυστυχώς ο δυσκίνητος «γίγαντας» στρουθοκαμηλίζει. Αν 
σε όλα αυτά προσθέσουμε και το αδιανόητο γεγονός μια 
τρομοκρατική οργάνωση στην Γερμανία να σχεδιάζει την 
δολοφονία του καγκελαρίου και την κατάληψη της εξουσίας 
με πραξικόπημα που απεφεύχθη, τότε θα πρέπει να συνει-
δητοποιήσουν οι ισχυροί της Ε.Ε. ότι κάτι πρέπει να αλλά-
ξει. Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν την ανάγκη δομικών 
και λειτουργικών αλλαγών στην Ε.Ε. που αν επιθυμούμε 
την διατήρησή της θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Και 
το κυριότερο θα αποδειχθεί αν στην παρούσα στιγμή οι 
ηγέτες της Ε.Ε. μπορούν να κρατήσουν γερά το τιμόνι της 
Ευρώπης.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Τι κερδίζουν οι καταναλωτές 
από το «Καλάθι

του Νοικοκυριού»;
Τα αποτε-

λέσματα της 
λειτουργίας της 
κυβερνητικής 
π ρ ω τ ο β ο υ -
λίας «Καλάθι 
του Νοικοκυ-
ριού» από την 
πρώτη ημέρα 
ε φ α ρ μ ο γ ή ς 
του στις 2 Νο-
εμβρίου 2002 
έως και τις 13 
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 

2022, παρουσίασαν χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις 
Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανά-
σης, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και ο υπεύθυνος 
του e-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Γιάννης Δοξαράς σε συνέντευξης 
Τύπου. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, κατά τη 
διάρκεια των 6 εβδομάδων λειτουργίας του «Καλαθιού του 
Νοικοκυριού», η μέση σταθμισμένη τιμή του καλαθιού σε 
σχέση με την πρώτη εβδομάδα ισχύος του μέτρου έχει υ-
ποχωρήσει κατά 12,47%, δηλαδή από τα 124,62 ευρώ έχει 
φθάσει στα 109,08 ευρώ.

Οι υπολογισμοί λένε ότι το κέρδος για τον καταναλωτή 
είναι 15.32 ευρώ ανά εβδομάδα, 66.4 ευρώ ανά μήνα και 
796.74 ευρώ ανά έτος, σχεδόν 1.5 βασικό μισθό εξοικο-
νόμηση ετησίως. Οι καταναλωτές τι λένε για τους υπολο-
γισμούς;
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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
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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
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της μητρός αυτού

Ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών ανέβηκε 

μέχρι
και στο 

γερανοφόρο!!!
Τα συνεργεία συνεχίζουν τον εορταστικό 

στολισμό στη Βέροια, που μπορεί να μην 
έφτασε στους στόχους που είχε θέσει ο α-
ντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέξης Τσαχουρίδης, 
αλλά σίγουρα είναι βελτιωμένη η κατάσταση 
σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η επιθυ-
μία του πάντως να κάνει το καλύτερο δυ-
νατό είναι τόσο έντονη που τον είδαμε κατά 
την διάρκεια του στολισμού να ανεβαίνει μέ-
χρι και στο γερανοφόρο όχημα επί της οδού 
Μεγ. Αλεξάνδρου στο κέντρο της πόλης! 

Και όπως σχολίασε…του χρόνου ακόμη 
καλύτερα!!!

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε: 720 εκ. ευρώ σε 7 χώρες 
για φυσικές καταστροφές – 1,4 εκ. ευρώ στην Κρήτη 

για τον σεισμό
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την 

εκταμίευση σχεδόν 720 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αλ-
ληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για βοήθεια 
σε επτά χώρες που επλήγησαν από φυσικές κατα-
στροφές το 2021. Το Ταμείο δημιουργήθηκε για να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις σοβαρές 
πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 
2002 και  για την Ελλάδα προβλέπεται το ποσό του 
1,4 εκ. ευρώ, για τις ζημιές από τον σεισμό στην 
Κρήτη, ενώ για την έκρηξη του ηφαιστείου στην Λα 
Πάλμα της Ισπανίας: 9,5 εκ. ευρώ.  Για συγκριτικό μέ-
γεθος να δούμε και τη διανομή  ενισχύσεων σε άλλες 
χώρες, για  τις καταστροφικές πλημμύρες του Ιουλίου 
του 2021:

-612,6 εκ. ευρώ για τη Γερμανία
-87,7 εκ. ευρώ για το Βέλγιο
- 4,7 εκ. ευρώ για τις Κάτω Χώρες
-797,520 ευρώ για την Αυστρία
- 1,8 εκ. ευρώ για το Λουξεμβούργο
Το πακέτο βοήθειας εγκρίθηκε με 555 ψήφους 

υπέρ, 7 κατά και κατά 4 αποχές.

Πώς θα επιστρέψουν στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι  
υγειονομικοί, από την Πρωτοχρονιά

Το πρωτόκολλο επιστροφής των α-
νεμβολίαστων υγειονομικών από την 1η 
Ιανουαρίου 2023, εισηγήθηκε χθες η επι-
τροπή εμπειρογνωμόνων, προτείνοντας, 
για τους διοικητικούς υπαλλήλους, νο-
σηλευτές και λοιπό προσωπικό να επι-
στρέψουν σε  με δυο τεστ την εβδομάδα 
και μάσκα υψηλής προστασίας. Για τους 
γιατρούς όπου υπάρχουν και οι μεγαλύ-
τεροι προβληματισμοί ως προς την τυχόν 
επιστροφή τους θα υπάρξει νεότερη συνε-
δρίαση. Από την πλευρά του ο υπουργός 
Υγείας, είπε ότι θα εφαρμοστεί, παρόλο 
που θεωρεί «ότι είναι μία επικίνδυνη α-
πόφαση, αλλά θα  εφαρμοστεί αφού λη-
φθούν όλα τα μέτρα ώστε να υπάρχει ένα 
αυστηρό πρωτόκολλο για την προστασία 
της δημόσιας υγείας».

Έρευνα: Πολύ υψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων πιστεύει 
πως υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, κυρίως στην πολιτική

Στις 9 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Διαφθοράς, έγινε 
από την Εθνική Αρχή Διαφάνει-
ας, μια έρευνα που αφορούσε 
ακριβώς, την διαφθορά. Τι έδειξε 
η έρευνα μεταξύ άλλων; Ότι το 
89,7% στις πιο δημιουργικές η-
λικίες 25-39 ετών, πιστεύει πως 
υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά κυ-
ρίως στην πολιτική. Ακολουθούν 
τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
η Δικαιοσύνη. Αυτό βλέπουν οι 
πολίτες, που ωστόσο παραδέχο-
νται ότι η ελληνική κοινωνία είναι 
ανεκτική στο φαινόμενο.

Τι καλλιεργεί όμως την ανεκτι-
κότητα; Μάλλον θα αργήσουμε 
να το μάθουμε, καθώς το ερώτη-
μα, πέφτει μέσα στον φαύλο κύ-
κλο, τύπου: η κότα έκανε το αυγό 
ή το αυγό την κότα;



«Κλειδί» για την εξέ-
λιξη της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παρα-
γωγής στη σύγχρονη 
εποχή, χαρακτήρισε ο 
υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Γιώργος Γεωργαντάς, 
την συνεργατικότητα, 
καθώς μέσα από αυτή 
δημιουργούνται οι ισχυ-
ροί δεσμοί που έχει μια 
οικογένεια, ενώ παράλ-
ληλα και τα μέλη μιας 
αγροτικής οικογένειας 
μπορούν πλέον να δη-
μιουργήσουν συνερ-
γατικά σχήματα, όπως 
είναι οι Ομάδες Παρα-
γωγών. 

Σε ομιλία του στο 
“ F a m i l y  B u s i n e s s 
Summit 2022”, ο κ. Γεωργαντάς αναφερόμενος στα 
συνεργατικά σχήματα και ιδιαίτερα στις Ομάδες Πα-
ραγωγών, είπε ότι μπορούν να εξελιχθούν «σε σύγ-
χρονες οικογένειες αγροτικής παραγωγής» και κάλε-
σε τους ασχολούμενους με τον πρωτογενή τομέα να 
αξιοποιήσουν κάθε πρόγραμμα και κάθε δυνατότητα 
χρηματοδότησης από κοινοτικούς αλλά και εθνικούς 
πόρους, καθώς και τη μειωμένη φορολογία που έχει 
προβλέψει η κυβέρνηση για τα συνεργατικά σχήματα. 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
σημείωσε ότι «μέσα από τα συνεργατικά σχήματα, 
μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τον πρωτογενή τομέα 
και να τον καταστήσουμε πρωτοπόρο και βασικό μο-
χλό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεωργαντάς και στην 
ανάγκη ενίσχυσης της αγροτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης τόσο μέσα από τα Δημόσια ΙΕΚ όσο και 
μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα (Γεωργικών 
Συμβούλων και AKIS), σημειώνοντας ότι «το μέλλον 
πρωτογενούς παραγωγής βρίσκεται στις νέες τεχνο-

λογίες, στη μετάβαση στη νέα εποχή της καινοτομίας 
και των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Σχε-
δόν κάθε πτυχή της γεωργίας καθοδηγείται όλο και 
περισσότερο από την τεχνολογία – από την άρδευση 
έως τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη βελτίωση των 
μεθόδων και τεχνικών καλλιέργειας, συγκομιδής, 
αποθήκευσης και μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επαγγελματίες του αγροτικού τομέα πρέπει, να αγκα-
λιάσουν την τεχνολογική ανάπτυξη για να επωφελη-
θούν από αυτήν, αλλά και η πολιτεία να τους παρά-
σχει απλόχερα αυτή τη δυνατότητα».

 Όπως σημείωσε ο ΥπΑΑΤ «η μετάβαση από το 
μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό 
της αγροτικής επιχείρησης και ταυτόχρονα της ενδυ-
νάμωσης των συνεταιριστικών, αγροτικών συλλογι-
κών σχημάτων, αποτελούν πολιτικές επιλογές της Κυ-
βέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που φιλοδοξούν 
να αλλάξουν την αντίληψη του συνόλου της κοινωνίας 
για την αντιμετώπιση της πρωτογενούς παραγωγής, 
αλλά και για να ανοίξουν το δρόμο σε μια σύγχρονη 
αγροτική οικονομία».

H προστασία και δια-
χείριση της Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς της Νάουσας 
και η αναγκαιότητα της δη-
μιουργίας ενός  Εθνικού Δι-
κτύου ΟΤΑ για την ανάδειξή 
της πανελλαδικά,  βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της  ημερίδας 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Νάουσα  την Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου (αίθουσα ΒΕΤ-
ΛΑΝΣ, Πολυχώρος «Χρή-
στος Λαναράς), η οποία 
συνδιοργανώθηκε από το 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης 
της Ελληνικής Εταιρείας Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτισμού, 
τον Δήμο Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας και  με την υπο-
στήριξη του Ελληνικού Τμή-
ματος TICCIH. 

Στον χαιρετισμό του ο 
Δήμαρχος Νάουσας Νικό-
λας Καρανικόλας εξήρε το 
έργο των μουσειολόγων – 
αρχαιολόγων και όλων όσοι 
συνέβαλλαν στην δημιουρ-
γία του Κέντρου Βιομηχα-
νικής Κληρονομιάς – ΕΡΙΑ, 
ενώ μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε στην αναγκαιότητα συ-
μπράξεων και συνεργειών 
των ΟΤΑ με τους αρμόδιους 
φορείς προκειμένου να ανα-
δειχθεί η βιομηχανική κλη-
ρονομιά του κάθε τόπου. 

Στην εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων,  τις ενδι-
αφέρουσες ομιλίες και εισηγήσεις των ομιλητών Αλέξανδρου Οικονόμου, αρχιτέκτονα με θέμα «Η Βιομη-
χανική Κληρονομιά της Νάουσας και οι προσπάθειες προστασίας και ανάδειξής της», των αρχαιολόγων 
– μουσειολόγων Βάλιας Αμοιρίδου και Γιώργου Αδαμίδη  με θέμα «Η πορεία προς τη μόνιμη έκθεση του 
Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου Νάουσας στο συγκρότημα ΕΡΙΑ»,  της Μαρίας Μαυροει-
δή, Δρ Ιστορικού -Βιομηχανικής Αρχαιολόγου, προέδρου του Ελληνικού Τμ. TICCIH,  με θέμα “Το Σχέδιο 
Αρχών συνεργασίας ΟΤΑ για την προστασία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς και η σημασία δημιουργίας 
ενός Δικτύου» κ.ά. 

Όπως τόνισαν οι ομιλητές, η εκδήλωση είχε ως στόχο την παρουσίαση του εξαίρετου κτιριακού απο-
θέματος της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης της Νάουσας, τα έργα προστασίας και τις δυνατότητες 
περαιτέρω ανάδειξής τους, καθώς και την σημαντική συμβολή της Νάουσας στην επικείμενη δημιουργία 
του Πανελλαδικού Δικτύου Ο.Τ.Α. για την βιομηχανική κληρονομιά.

Προτάσεις για αποζημίωση σταφυλιών και για 
το «υπόλοιπο» στους λογαριασμούς αγροτών

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς στο πλαί-
σιο στήριξης των αγροτικών νοικοκυριών τα 
οποία δοκιμάζονται από την κρίση, συνεργά-
στηκε με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέα 
Θ. Λυκουρέντζο, στον οποίο, υπέβαλε τις ακό-
λουθες δύο προτάσεις:

-Τη διόρθωση της τιμής αποζημίωσης των 
επιτραπέζιων σταφυλιών Α’ κατηγορίας της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Ηρακλείου 
στην Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής (Δ.Κ.Ε.) 
2022 λόγω σφάλματος υπολογισμού από τις 
Υπηρεσίας του ΕΛΓΑ, από την εμφανιζόμενη 
τιμή 0.55 €/κιλό στην πραγματική τιμή των 
0.62€/κιλό.

-Κατά την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ μέσω τραπεζών, 
μετά από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 
υπόλοιπο του εκάστοτε Καταθετικού Λογα-
ριασμού των αγροτών μετά τη χρέωση (εί-
σπραξη του ποσού της ειδικής ασφαλιστικής 
εισφοράς) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 250 
ευρώ(€), αντί 20 € που ήταν μέχρι σήμερα.

Οι προτάσεις του Υπουργού κ Γιώργου Γεωργαντά υιοθετήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του ΕΛΓΑ 
και θα εφαρμοστούν αμέσως. 
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Γεωργαντάς: «Κλειδί» 
τα συνεργατικά σχήματα 

και οι Ομάδες Παραγωγών 
για τον εκσυγχρονισμό 

της αγροτικής παραγωγής
- Ο Υπουργός κάλεσε τον «πρωτογενή τομέα» να αξιοποιήσει κάθε 

πρόγραμμα χρηματοδότησης από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους

Από τη Νάουσα, ανοίγει 
ο «δρόμος» της δημιουργίας 
πανελλαδικού δικτύου ΟΤΑ

 για την προστασία 
της βιομηχανικής κληρονομιάς
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Φωταγώγηση 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 

στον Διαβατό
Ο Μορφωτικός Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Διαβατού στο 
πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων των Χριστου-
γέννων, διοργανώνει την 
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και 
ώρα 18:00 στην Πλατεία 
του Διαβατού την εκδήλω-
ση φωταγώγησης του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου, με 
μουσική, χορό, τραγούδια, 
κεράσματα και εκπλήξεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

Εορταστικό πάρτι στο 
Πλακόστρωτο του Δημοτικού 

Πάρκου Νάουσας

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας ‘Εστία Μουσών’ διοργανώνει 
Εορταστικό Πάρτι για μικρούς και μεγάλους σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δ.Ω.Ν.

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

 Συμμετέχουν:
Χορωδία Δ.Ω.Ν. - υπεύθυνη καθ. Ελένη Κολιάδη
Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας, διεύθυνση Κων. Φραγκο-

τσινός
 
Προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας του Δ.Ω.Ν. και 

πολλές γλυκές εκπλήξεις από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμό-
νων του Δ.Ω.Ν.

(ζεστό κρασί, εδέσματα, καρτσούνοςκλπ)

Το έθιμο των Μωμόγερων  
στους δρόμους 

και τα σοκάκια της Βέροιας
 Έρχονται τα 

κοτζαμάνια της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας
Η   Εύξεινος  Λέσχη  

Βέροιας σε συν-διοργά-
νωση με το Δήμο Βέροι-
ας, σας προσκαλούν To   
Σάββατο   31 Δεκεμβρίου   
2022   και από τις 11πμ

να  παρακολουθήσετε   
ζωντανά    το έθιμο των 
Μωμόγερων  στους δρό-
μους και στα σοκάκια της 
Βέροιας  παρουσιάζοντας 
το δρώμενο αυτούσιο και με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως ακριβώς το μετέ-
φεραν οι πρόγονοί μας  από τον Πόντο. Το  δρώμενο  θα  πραγματοποιηθεί  
από  νωρίς  στους  δρόμους  της  πόλης  της  Βέροιας ξεκινώντας από το 
Βήμα  Αποστόλου  Παύλου-πλατεία  Ρακτιβάν (Ρολόι) – Μητροπόλεως – Βε-
νιζέλου – Μαλακούση – Βικέλα - Τσαλδάρη και θα κάνει  μία μεγάλη στάση 
στη  διασταύρωση  των  οδών  Ιπποκράτους  και  Πρ. Ηλία, στον  πεζόδρομο   
στις13:00 με  μουσική-φαγοπότι  και θα καταλήξει στις 14.00 στην πλατεία 
Ελιάς, όπου μετά το δρώμενο θα ακολουθήσει γλέντι για όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια και γύρω στις 15.30 το έθιμο θα παρουσιαστεί στο ΔΔ Ραχιάς 
όπου και εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το δρώμενο με τα κοτζαμάνια να 
αναστατώνουν ευχάριστα το χωριό.

Τα  έθιμα  του  δωδεκαημέρου  που  εντάσσονται  στην  παράδοση  και   
τον  πολιτισμό   θα  μας  βρουν  όλους  μαζί  συνοδοιπόρους  προκειμένου   
να  τα  διατηρήσουμε  και  να  τα  μεταλαμπαδεύσουμε   στις  επερχόμενες  
γενιές.

Σας περιμένουμε  όλους…
  Ο  Πρόεδρος                                                  Η  Γ. Γραμματέας

  Τουμπουλίδης  Νικόλαος                               Τογκουσίδου Ευαγγελία

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ευχαριστίες

Το 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας συμμετέχει στο διακρατι-
κό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών «Χρυσοπράσινο φύλ-
λο». Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποι-
ήθηκε στην πόλη μας τετραήμερη φιλοξενία μαθητών και 
εκπαιδευτικών από το Γυμνάσιο της Πάφου “Απόστολος 
Παύλος” από Πέμπτη 8 έως Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.

Ο Διευθυντής του σχολείου, οι υπεύθυνες καθηγήτριες 
και οι γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα ευχαριστούν θερμά όσους ανταποκρίθηκαν θετικά στο 
αίτημα για οικονομική βοήθεια ώστε να πραγματοποιηθεί 
με επιτυχία η δράση και συγκεκριμένα τους βουλευτές:

• κ. Τόλκα Άγγελο
• κ. Μπαρτζώκα Αναστάσιο
•   κ. Τσαβδαρίδη  Λάζαρο 
 καθώς και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 

Σχολείου.
Επίσης ευχαριστούν την κ. Έφη Καραγιάννη για την 

προσφορά αφισών και τον κ. Γερακιώτη Θωμά για την 
προσφορά δώρων για τις φιλοξενούμενες  καθηγήτριες.

Οι υπεύθυνες του προγράμματος:
Παντζάρη Αθανασία

Θεοδωρίδου Κυριακή
Γεωργούση Αθηνά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ευχαριστεί τις κυρίες Φανή Μπασιού-

ρη και Κατερίνα Σαρηγιαννίδου-Βασιλειάδου για τη δωρεά χρηματικού ποσού, 
με τη μορφή υλικού, στην μνήμη Αναστάσιου Κωστόπουλου.

Συμμετοχή της Μ.Α.μ.Α 
σε διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής

Tο ΚΔΑΠΑμεΑ  Μ.Α.μ.Α., του 
Συλλόγου Μ.Α.μ.Α. στα πλαίσια των 
εξωτερικών δράσεων κοινωνικοποί-
ησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
,συμμετέχει με χαρά στο διαγωνισμό 
εκπαιδευτικής ρομποτικής First Lego 
League 2022. Η Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Βέροιας με την υποστήριξη 
της EDUACT εξασφάλισαν την δωρε-
άν συμμετοχή των παιδιών. 

Το First Lego League είναι ένα εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (Φ15/160778/Δ2) για παι-
διά ηλικίας 4- 16 ετών. Τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επα-
φή με την επιστήμη, την τεχνολογία 
και τη μηχανική μέσω ενός στρατηγικά 
κατευθυνόμενου διεθνούς προγράμ-
ματος ρομποτικής. Μέσω του προ-
γράμματος θα δοθεί το έναυσμα στους 
συμμετέχοντες να αναπτύξουν την κρι-
τική τους σκέψη, να πειραματιστούν 
και να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού μέσω της διαδραστικής και πρακτικής μάθησης 
STEM και ρομποτικής. Επίσης, θα αντιληφθούν πως για να επιτύχουν έναν κοινό σκοπό, θα 
πρέπει να συνεργαστούν και να δουλέψουν με ομαδικό πνεύμα.

Οι προπονήσεις  γίνονται κάθε Τετάρτη απόγευμα στον χώρο της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας, με στόχο να προετοιμαστούν τα παιδιά για τις αποστολές του διαγωνι-
σμού. Την ομάδα προπονητών/ μεντόρων αποτελούν συνοδοί/ εκπαιδευτές του ΚΔΑΠΑμεΑ 
Μ.Α.μ.Α., καθώς και η ομάδα πληροφορικής της Βιβλιοθήκης.Η ομάδα της Μ.Α.μ.Α θα συμ-
μετάσχει σε παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής που διοργανώνει η EDUACT στη Θεσσα-
λονίκη εντός του 2023 μαζί με ομάδες παιδιών και εφήβων τυπικής ανάπτυξης από όλη την 
Ελλάδα! Στόχος μας η κοινωνική ενσωμάτωση και η συμπερίληψη.Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
και τα παιδιά μας δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους!

Ευχαριστούμε πολύ τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας που μας επέλεξε να εντα-
χθούμε στο πρόγραμμα ρομποτικής.

Με εκτίμηση το ΔΣ της Μ.Α.μ.Α

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 
“Χριστούγεννα με 

τον Καρυοθραύστη…” 
-  Μιούζικαλ από τους 
Θεατρομπόμπιρες το 

στο Πνευματικό Κέντρο 
Αλεξάνδρειας

To Σάββα-
το 17 Δεκεμ-
βρίου και ώρα 
6μ.μ το ΚΑ.
ΣΥ.ΘΕ. Δρυ-
άδες και  οι 
Θεατρομπό-
μπιρες θα πα-
ρουσιάσουν 
το  Mus i ca l 
“ Χ ρ ι σ τ ο ύ -
γεννα με τον 
Καρυοθραύ-
σ τ η … ”  σ ε 
σκηνοθεσ ία 
–  δ ιασκευή 
Εσερμπόγλου 
Κορίνας .

Ένα έργο, 
το οποίο κα-
τέχει τη δική του ξεχωριστή θέση στις καρδιές των 
παιδιών! Είναι ένας ύμνος στην φαντασία και στα 
ευχάριστα όνειρα, που δημιουργεί όμορφες εικόνες, 
σπουδαία συναισθήματα, γλυκές αναμνήσεις και 
κάνει τα παιδιά να ονειρεύονται, να μάχονται, να 
ελπίζουν.

Μια παράσταση για μικρά και μεγάλα παιδιά που 
θα σας ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών 
στα Χριστούγεννα μιας άλλης εποχής.

Είσοδος Ελεύθερη!!!!!
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Του Ιωάννη 
Βογιατζή*

Ο νέος νόμος για την υ-
γεία καταργεί κάθε έννοιας 
δημόσιας περίθαλψης και 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
Τα άρθρα 7 και 10 καταρ-
γούν την πλήρη και αποκλει-
στική απασχόληση για τους 
γιατρούς του ΕΣΥ και καθι-
ερώνουν πλήρη ασυδοσία 
για τους πανεπιστημιακούς 

καθηγητές γιατρούς να αλωνίζουν στις ιδιωτικές κλινικές. 
Αυτό, πρακτικά, σημαίνει την πλήρη ιδιωτικοποίηση των 
πάντων, δηλαδή ο ασθενής, αν δεν χώνει βαθιά το χέρι 
στην τσέπη, θα αφήνεται στην τύχη του. Οι ασθενείς 
πλέον θα σταματήσουν να απολαμβάνουν δωρεάν υπη-
ρεσίες μετά από δεκαετίες.

Τα συγκεκριμένα άρθρα αποδυναμώνουν τον δημό-
σιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας, ενισχύουν τα 
συμφέροντα των ιδιωτικών κλινικών, θεσπίζουν γιατρούς 
δύο ταχυτήτων στο δημόσιο σύστημα υγείας, δημιουρ-
γούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ενάντια στα 
ιδιωτικά ιατρεία των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, 
οδηγούν χιλιάδες γιατρούς του ιδιωτικού τομέα στη φτω-
χοποίηση ή στο εξωτερικό, αυξάνουν την παραοικονομία 
στο σύστημα υγείας και αναγκάζουν πλέον τους πολίτες 
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας.

Η δυνατότητα που δίνει ο νόμος Γκάγκα στους νοσο-
κομειακούς γιατρούς να ανοίξουν ιδιωτικά ιατρεία και να 
χειρουργούν και σε ιδιωτικές κλινικές θα δημιουργήσει 
έναν νέο κύκλο προώθησης των ασθενών προς τον ιδι-
ωτικό τομέα με το πρόσχημα ότι για να εξυπηρετηθούν 
άμεσα θα πρέπει να πάνε σε ιδιωτικές κλινικές ή σε 
ιδιωτικά ιατρεία. Διαφορετικά θα μπορούν να περιμένουν 
μήνες στο ΕΣΥ για να εξυπηρετηθούν. Ταυτόχρονα όμως 
θα προκαλέσει και μία προκλητή ζήτηση αφού σε περι-
πτώσεις που θα μπορούσαν και να αποφευχθούν επεμ-
βάσεις, τώρα θα επιδιώκονται προκειμένου να υπάρχει η 
σχετική αμοιβή.

Η ρύθμιση του νόμου προκαλεί αντιδράσεις στους 
ίδιους τους νοσοκομειακούς γιατρούς αφού όσοι δεν 
κατέχουν υψηλές θέσεις στο ΕΣΥ δεν θα έχουν και τη δυ-
νατότητα να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο λόγω του κόστους, 
ενώ ταυτόχρονα θα χάσουν και τη μονιμότητα στο σύ-
στημα αφού δεν θα είναι πια πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης όσοι εργασθούν και στον ιδιωτικό τομέα. 
Ένα σύστημα δηλαδή δύο ταχυτήτων μέσα στους κόλ-
πους του ΕΣΥ.

Ουσιαστικά  η  κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας 
λένε ωμά στους γιατρούς του ΕΣΥ ότι η μόνη προοπτική 
για να βελτιωθεί η μισθολογική τους κατάσταση είναι 

να κάνουν ιδιωτικό έργο και να «τα πάρουν» από τους 
ασθενείς! 

Ο νόμος Γκάγκα δημιουργεί όμως και έναν αθέμιτο 
ανταγωνισμό στους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι θα έχουν 
να αντιμετωπίσουν τους συναδέλφους τους από τον δη-
μόσιο τομέα οι οποίοι βέβαια θα έχουν πλεονεκτήματα, 
καθώς θα μπορούν με ευκολία να «ψαρεύουν» ασθενείς 
από τα δημόσια νοσοκομεία.

Ευνοημένοι είναι ορισμένοι Διευθυντές του ΕΣΥ ή 
καθηγητές ιατρικής που δεν κάνουν εφημερίες στο ΕΣΥ 
και θα μπορούν χωρίς να δίνουν αναφορά σε κανέναν 
να εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές ή στα ιατρεία τους. 
Άλλωστε οι δικλείδες ασφαλείας που θα ορισθούν με 
υπουργική απόφαση, όπως πάντα στο ΕΣΥ, δεν θα ελέγ-
χονται και δεν θα εφαρμοσθούν από κανέναν.

Η κυβέρνηση, μάλιστα, προχωράει σε μια ακόμα 
επαίσχυντη πράξη καθώς στον ίδιο νόμο εντάσσουν 
τις αυξήσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην 
ΔΕΘ. Βέβαια, οι αυξήσεις που εμφανίζει, δήθεν 10%, 
είναι με βάση το μισθολόγιο του 2017, άρα ένα μισθολό-
γιο που έχει κριθεί αντισυνταγματικό από ΣτΕ και Άρειο 
Πάγο! 

Πρόκειται για ευθεία ομολογία λοιπόν ότι την ώρα 
που χαρίζονται δις ευρώ για τους επιχειρηματικούς ο-
μίλους, για τους νοσοκομειακούς δεν περισσεύει ούτε 
ευρώ! Μας λένε, χωρίς ντροπή, ότι αν θέλουμε να ε-
νισχύσουμε το εισόδημα μας πρέπει να στραφούμε 
στην τσέπη των ασθενών. Το ακόμα πιο αισχρό είναι 
ότι ακόμα και σε αυτό το νομοσχέδιο, που υποτίθεται ότι 
περιλαμβάνει αυξήσεις, προχωρούν σε μείωση της προ-
σαύξησης ανά μισθολογικό κλιμάκιο που ίσχυε για όλους 
στα 67 ευρώ και προβλέπουν για τους επιμελητές Α (64 
ευρώ), για τους επιμελητές Β (55 ευρώ) και κατάργηση 
για τους ειδικευόμενους! Πρακτικά, σημαίνει ότι χιλιάδες 
ειδικευόμενοι που στηρίζουν το ΕΣΥ, θα δουν μείωση(!) 
μετά το πρώτο χρόνο! Τόσος ο πόνος τους για τους 
νέους γιατρούς που φεύγουν στο εξωτερικό, που τους 
μειώνουν και τους μισθούς! 

Ένας νόμος, το οποίο έχουν ήδη καταδικάσει και α-
πορρίψει η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών, όπως 
φαίνεται μέσα από τις αποφάσεις των Ενώσεων και των 
Συλλόγων τους, καθώς και ο λαός. 

Αίσθηση προκαλεί πάντως η στάση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης για το νόμο Γκάγκα, αφού όλο το διά-
στημα που οι αλλαγές στο ΕΣΥ είχαν δημοσιοποιηθεί, 
η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναιμική, προκαλώντας 
ερωτηματικά στους εργαζόμενους του τομέα της υγείας.

*Ο Γιάννης Βογιατζής είναι Καρδιολόγος
 – Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινι-

κής Νοσοκομείου Βέροιας, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλό-
γου Ημαθίας - Εκπρόσωπος ΔΗΠΑΚ-

Συνεργαζόμενοι, Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Νοσοκομειακών Ιατρών Ημαθίας

«Η κυβέρνηση μας μεταφέρει 
σε ένα παρελθόν που για να 

έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας έπρεπε να έχεις χοντρό 

πορτοφόλι ή μέσον»
 

Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΣ τόνισε ότι η κυβέρνηση έφερε νύχτα 
το νέο νομοσχέδιο για την υγεία, μετά α-
πό fast track διαβούλευση. Όπως εύστο-
χα επεσήμανε ο πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας, Μάκης Ισαακίδης, 
ήρθε σκόπιμα με αυτό τον τρόπο και την 
συγκεκριμένη στιγμή, επειδή οι Ιατρικοί 
Σύλλογοι της χώρας δεν είχαν διοική-
σεις και δε μπορούσαν να αντιδράσουν 
θεσμικά.

Η κατάργηση της πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης των νοσοκο-
μειακών γιατρών και η δυνατότητα να 
προσφέρουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ οι ιδι-
ώτες καταλύει στην πράξη την εμβλημα-
τικότερη κατάκτηση του κινήματος της 

μεταπολίτευσης, το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας! Το φωνάζουν οι παρατάξεις της α-
ντιπολίτευσης, το φωνάζουν και οι υγειονομικοί  δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, από όλες 
τις πολιτικές παρατάξεις. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές και μάλιστα σε μια χώρα όπου 
οι ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών για την υγεία είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ.

Να μην το επιτρέψουμε!
Έχουμε απάντηση για τον παρόν και το μέλλον του ΕΣΥ. Επανίδρυση στη βάση των 

αρχών και των αξιών του ιδρυτικού του νόμου, με τη δέσμευση να μη μείνει κανένας πο-
λίτης μόνος απέναντι στην ασθένεια.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021

Μία άποψη των νοσοκομειακών ιατρών 
για το νέο νόμο για το ΕΣΥ
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Δήμος Νάουσας: Κατάθεση
 δελτίου απογραφής για 

στρατεύσιμους της  κλάσης 2026 
Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι οι στρατεύσιμοι της 

κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) έχουν υποχρέωση να 
καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 2 Ιανουαρίου 2023 
έως και 31 Μαρτίου 2023, όπως ανακοινώθηκε από τη στρα-
τολογία. 

Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει με 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους: α) ηλεκτρονικά 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, β) προσερχόμενοι 
σε οποιαδήποτε στρατολογική υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή 
σε οποιαδήποτε ελληνική προξενική Αρχή για τους διαμένοντες 
στο εξωτερικό. 

Οδηγίες παρέχονται μέσω της σχετικής ανακοίνωσης στην 
ιστοσελίδα www.stratologia.gr.

Ο Αγιασμός και το έθιμο της Βαρβάρας 
στην Θρακική Εστία Βέροιας  

Γεμάτη από πλήθος Θρακιωτών και φίλων η αίθουσα της Θρακικής 
Εστίας Βεροίας, με την έναρξη των δραστηριοτήτων, μετά από δύο χρόνια 
πανδημίας. Σε όλα τα πρόσωπα η ικανοποίηση για την παρέλευση της 
πανδημίας και την συνάντηση ξανά στο γνώριμο μέρος του Συλλόγου. 
Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, πραγματοποιήθηκε στη Θρακική Εστία 
Βεροίας Αγιασμός από τον π. Ιωσήφ Μανιόπουλο, και στην συνέχεια τα 
παιδιά του χορευτικού απήγγειλαν ποιήματα, και η κ. Ανθούλα Μαλλιάρα 
Τενεκετζόγλου αναφέρθηκε στο έθιμο της Βαρβάρας. Στο τέλος της ομιλίας 
ο Δήμαρχος κ. Βοργιαζίδης τόνισε ότι ο σύλλογος έκανε ένα νέο ξεκίνημα 
στις δραστηριότητές του, πάλι μετά από δύο χρόνια αδράνειας και  ευχή-
θηκε καλή πρόοδο.

Στο τέλος μοιράσθηκε στα εκατό και πλέον άτομα το έδεσμα ΒΑΡΒΑ-
ΡΑ.  Στη Θράκη χρησιμοποιούν εννέα είδη για την παρασκευή της «Βαρ-
βάρας»: σιτάρι, μύγδαλα, καρύδια, ρόδια, σταφίδες, κανέλα, σουσάμι, 
φρούτα ψιλοκομμένα, ζάχαρη. Στην περιοχή της Μακράς Γέφυρας και της 
Αδριανούπολης για γούρι έριχναν μέσα 3 έως 4 κουκιά και όποιος τα έβρισκε θεωρούνταν καλότυχος.

Αυτή τη γλυκιά “Βαρβάρα”,που με τα εκλεκτά υλικά της είναι τόσο θρεπτική ,θερμαντική και δυναμωτική μαζί, έχουμε την τύχη να τη γευτούμε σήμε-
ρα εδώ στο φιλόξενο χώρο της θρακικής Εστίας Βέροιας.

Σήμερα όμως, μιας και η αγία Βαρβάρα προστατεύει τα παιδιά από τις λοιμικές αρρώστιες, έχουν ιδιαίτερη τιμητική θέση τα παιδιά μας που φέτος 
μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού λόγωκορονοϊού βρίσκονται και πάλι στο σύλλογο και κάνουμε όλοι μαζί μία προσπάθεια, ώστε να γνωρίσουν και να α-
γαπήσουν τους παραδοσιακούς μας χορούς ,αλλά και τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας.

Ως γνωστόν οι θρακιώτες από τη Βιζύη τιμούν ιδιαίτερα τον ποιητή Γεώργιο Βιζυηνό που κατάγεται από την πατρίδα τους.
Η Εύα Βαρσάμη και ο Αριστοτέλης Βαρσάμης θα απαγγείλουν δύο ποιήματα του Βιζυηνού με τίτλο “Θρακών άσμα”, “έχε γεια Παναγιά” τραγουδούν 

όλα τα παιδιά.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχιμανδρίτης π. Ιωσήφ Μανιόπουλος  ο Δήμαρχος Βεροίας, κ. Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος, οι αντιδήμαρχοι Μπα-

τσαρά Γεωργία, Τζίμα-ΤόπηΣυρμούλα, Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, Γρηγοριάδης Καλλίστρατος και πλήθος μελών και φίλων του Συλλόγου, ο οποίος 
τους ευχαριστεί πολύ για την παρουσία τους και εύχεται Χρόνια πολλά, υγεία ,ειρήνη ,καλή πρόοδο στα παιδιά και χαρούμενες γιορτές σε όλους!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL 521

Αρ. Πρωτ. : 63027/14-12-2022
συστεμικός αριθμός 177213

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμή-
θεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία – πλαίσιο για 
δύο (2) έτη», εκτιμώμενης αξίας 1.002.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.), 
1.242.480,00€ με τον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής 
και συγκεκριμένα: 

• Όσον αφορά την ομάδα Α΄ Παροχής Υπηρεσιών, το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), για το σύνολο του προϋ-
πολογισμού του κάθε υποτμήματος (υποομάδας), επί των τιμών α. 
του Πίνακα (I) Κόστους Ενδεικτικών Εργασιών της μελέτης, και β. 
του κατατεθειμένου (από τον ανάδοχο) Τιμοκαταλόγου των γνήσιων 
ανταλλακτικών κάθε οχήματος- μηχανήματος από τον επίσημο ει-
σαγωγέα ή από τον κατασκευαστή τους.

• Όσον αφορά την ομάδα Β΄ Προμήθειας Ανταλλακτικών,  το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), για το σύνολο 
του προϋπολογισμού του κάθε υποτμήματος (υποομάδας), επί των 
τιμών του κατατεθειμένου (από τον ανάδοχο) Τιμοκαταλόγου των 
γνήσιων ανταλλακτικών κάθε οχήματος- μηχανήματος από τον επί-
σημο εισαγωγέα ή από τον κατασκευαστή τους.

Για κάθε μια υποομάδα του διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν έως 
τρεις (3) ανάδοχοι της συμφωνίας πλαίσιο.

Ταξινόμηση κατά CPV : 50114000-7, 50111000-6, 50117000-8, 
50113000-0, 50112000-3, 50116000-1, 50112110-7,50530000-
9,50115100-5,34300000-0,34913000-0

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  16/12/2022 ημέρα Παρασκευή 
και καταληκτική ημερομηνία 24/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα 
υποτμήματα της υπό ανάθεση σύμβασης και τελικά θα υπογρα-
φούν Συμφωνίες Πλαίσιο με τους οικονομικούς φορείς (τρεις (3) 
πρώτους για κάθε υποομάδα υπηρεσιών – ανταλλακτικών) που θα 
προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσής) 
ανά υποομάδα των ζητούμενων ειδών. 

Ο χρόνος ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο είναι δύο έτη. Οι 
εκτελεστικές συμβάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αναλυτική διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφω-
νίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από 
τους προσφέροντες.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οι-
κονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 14η Δεκεμβρίου 
2022 ημέρα Τετάρτη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α.Μιζαντζίδου, τηλ.: 
2331350616,) , e-mail:  mizantzidou@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχε-
τικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Το «Ερμάρι της Προσφοράς» στο 2ο ΓΕΛ Νάουσας
O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γενικού Λυκείου Νάουσας δημιούργη-

σε, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς, το «Ερμάρι 
της Προσφοράς», με στόχο να βοηθηθούν τα παιδιά σε ανάγκη ώστε να έχουν πρό-
σβαση σε βασικά σχολικά είδη, είδη προσωπικής φροντίδας και δεκατιανό.

Με την πρωτοβουλία αυτή ο Σύλλογος στοχεύει να υποστηρίξει περιπτώσεις που 
κάποιος μαθητής ή η οικογένειά του μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την 
κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών, ανάγκες που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να 
προκύψουν μέσα στη σχολική χρονιά. 

Η διαχείριση των αγαθών θα πραγματοποιείται με μεγάλη διακριτικότητα  από τη 
διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ενώ η  συγκέντρωση των 
ειδών οφείλεται στην άμεση ανταπόκριση των  επαγγελματιών της Νάουσας –όπως 
τα βιβλιοπωλεία Μάρω-Έφη, #bookstagram, Το φύλλο καθώς και το  προσωπικό της 
υπεραγοράς Γαλαξίας-, γονέων του Λυκείου  και αρτοποιών-ζαχαροπλαστών της πό-
λης, τους οποίους το ΔΣ  ευχαριστεί θερμά για τη βαθιά ενσυναίσθηση και την άμεση 
ανταπόκρισή τους. 

Στήριξη στο Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως
Πρόσφατα ο Σύλλογος σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου συγκέντρωσε, με την αρωγή των γονέων και των μα-

θητών,  βασικά και αναγκαία είδη διατροφής για το Συσσίτιο-Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, το 
οποίο καθημερινά σιτίζει 130 ωφελούμενος από την πόλη και τις κοινότητες.



Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ομιλία-συζήτηση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας με θέμα 
«Ασφαλές Άγγιγμα», στην οποία ομιλήτριες ήταν η κα Αγγελή Παρασκευή, Ψυχολόγος στην 
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας και η κα Κακολύρη- Κλίτση Ιωάννα, Ψυχολόγος στο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση προς 
την υπηρεσία από τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Ζαφειρίου Κωνσταντίνο. Μέσα από μία 
εμπεριστατωμένη προσέγγιση σχετικά με το «Ασφαλές Άγγιγμα», οι ψυχολόγοι και μέλη της 
Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων, προσπάθησαν να αφυπνίσουν τους γονείς που γέμισαν το 
αμφιθέατρο του σχολείου. Στοχεύοντας αρχικά στην πρόληψη του φαινομένου της σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων και έπειτα στην αναγνώρισή του, οι γονείς μετά το τέλος της ομιλίας 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έθεσαν στις ομιλήτριες διάφορα θέματα προς συζήτηση που 
τους απασχολούσαν. Σε μία εποχή όπου τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους η 
πρόληψη αποτελεί το μόνο μέσο μείωσης τέτοιων φαινομένων.

 Η υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας,  είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε πα-
ρόμοια πρόσκληση, με στόχο τη συστηματική ενημέρωση των μαθητών και των γονέων.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το τμήμα Τροχαίας Βέροιας και ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστούν θερμά όλους 
όσους τίμησαν με την παρουσία τους την Ημερίδα μας με θέμα την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ 
στην πόλη μας την Τρίτη 13 Δεκέμβρη 2022 στο χώρο Τεχνών Βέροιας. 

Ευχαριστούμε επίσης την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση του χώρου και των θρα-
νίων όπως και τον Φούρνο ΚΟΓΙΑ για τον πλούσιο μπουφέ και τα Αστικά ΚΤΕΛ Βέροιας για την 
εξυπηρέτηση μεταφοράς μαθητών την εκδήλωση.  

Ευχαριστούμε επίσης τα παιδιά, τους Δάσκαλους και τους Διευθυντές του 6ου και του 8ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας που έγραψαν και διάβασαν τις εκθέσεις τους σχετικά με το πως βλέ-
πουν τα ίδια την ιδανική προσβάσιμη πόλη.

Ευχαριστούμε την άοκνη και άψογη καθηγήτρια μουσικής Ελένη Αναγνώστου που καταφέρνει 
πάντα να δέσει διαφορετικές ομάδες παιδιών δίνοντας επί σκηνής άριστο αποτέλεσμα. 

Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες, τα παιδιά και τους γονείς τους καλές γιορτές με 
υγεία στην ζωή τους.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ    Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.   
                ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ   ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

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

Μουντιάλ 1954: Πρώτη φορά... «αλλαγή»! 
του Χρήστου Μπλατσιώτη

Όταν στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να διαμορφώνονται 
στην Αγγλία οι πρώτοι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί, πουθενά δεν 
υπήρχε μια πρόβλεψη για δυνατότητα αντικατάστασης παίκτη από 
την ενδεκάδα της ομάδας. Οι ομάδες «έμπαιναν» στον αγώνα με 11 
παίκτες και μετά, όλοι έκαναν την προσευχή τους, να μην τραυματι-
στεί κάποιος και χρειαστεί να αποχωρήσει διότι η ομάδα θα «έμενε» 
με 10 παίκτες ή με 9 ή με 8 και μέχρι εκεί. Διότι εάν έμενε με λιγότε-
ρους ήταν υποχρεωμένη να τα παρατήσει και να χάσει τον αγώνα 
στα χαρτιά. Παρόλα αυτά υπάρχουν αναφορές για «ανεπίσημες» 
περιπτώσεις αντικατάστασης παικτών που γίνονταν «στα κρυφά».

Μέχρι που στις 15 Απριλίου του 1889 συνέβη κάτι που συζητή-
θηκε πολύ και αξίζει τον κόπο να το θυμηθούμε. Ήταν τότε ένας α-

γώνας στο Ρέξαμ, μεταξύ των εθνικών 
ομάδων της  Ουαλίας και της Σκωτίας 
και ο τερματοφύλακας των Ουαλών, ο 
Τζιμ Τρέινερ, δενμπόρεσε να πάει στο 
γήπεδο εξαιτίας μιας αναποδιάς της 
τελευταίας στιγμής.

Όμως οι υπόλοιποι παίκτες της 
Ουαλίας ήταν όλοι και όλοι 10 οπότε 
για να μην αγωνιστεί η ομάδα χωρίς 
τερματοφύλακα, επιστρατεύτηκε από 
την κερκίδα ένας θεατής, ο ΑλφΠίου, 
ο οποίος κάθισε κάτω από τα δοκάρια 
για περίπου είκοσι λεπτά. Όταν όμως 
αντιλήφθηκε ο προπονητής ότι ο Πί-
ου μάλλον για «τροχονόμος» έκαμνε 
παρά για τερματοφύλακας, τον έστειλε 
πίσω στην κερκίδα και τον αντικατέ-
στησε με τον μέσο της ομάδας, τον 
Σαμ Γκίλαμπου κλήθηκε εσπευσμέ-
να να φορέσει τα γάντια του τερματο-
φύλακα. Ο προπονητής των Ουαλών  
προτίμησε να συνεχίζει να αγωνίζεται 
με 10 παρά με 11 για ευνόητους λό-
γους και αυτό το περιστατικό αποτελεί 
ιστορικά την πρώτη καταγεγραμμένη 
αλλαγή ποδοσφαιριστή κατά τη διάρ-
κεια ενός αγώνα.

Εκείνη την εποχή και για πολλά 
χρόνια αργότερα, κάθε ομάδα πα-
ρατασσόταν με ένδεκα παίκτες στον 
αγωνιστικό χώρο και… έκανε την 
προσευχή της να αποδειχθούν και 
οι ένδεκα γεροί, αφού δεν υπήρχε το 
δικαίωμα αντικατάστασης, αν και κα-
τά καιρούς έχουν αναφερθεί αρκετές 
«ανεπίσημες» περιπτώσεις αντικατά-
στασης παικτών λόγω τραυματισμού.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 1954:
 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ

Η δυνατότητα της αλλαγής ποδο-
σφαιρική επισημοποιήθηκε πολύ αρ-
γότερα στους προκριματικούς αγώνες 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1954, 
που έγινε στην Ελβετία. Συγκεκριμέ-
να, στις 14 Ιουνίου 1953, στον προ-
κριματικό αγώνα της Τσεχοσλοβακίας 
με τη Ρουμανία, στο ημίχρονο, η κάθε 
ομάδα αντικατέστησε και από έναν ποδοσφαιριστή της

Οι περισσότερες εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες υιοθέτησαν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 τον νέο κανονισμό 
που προέβλεπε δυνατότητα μιας αλλαγής ποδοσφαιριστή στη διάρκεια του αγώνα. Και από τότε οι ομάδες ξεκίνησαν να 
πηγαίνουν στο γήπεδο με 12άδες και σταδιακά μέχρι και 16άδες όταν οι αλλαγές έγιναν 2 και στη συνέχεια περισσότε-
ρες.

Και μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της ιστορίας: Σύμφωνα με τους πρώτους κανονισμούς για τη δυνατότητα 
αλλαγής ενός ποδοσφαιριστή στη διάρκεια του αγώνα αυτό επιτρέπονταν μόνο για τραυματίες.

Ωστόσο, αυτό άλλαξε γρήγορα, αφού πολλοί παίκτες με πρόφαση έναν τραυματισμό ζητούσαν αλλαγή, ανάλογα με 
τις ανάγκες του αγώνα. Τότε ήταν που ακούστηκε για πρώτη φορά στα γήπεδα, η περίφημη οδηγία του προπονητή «πέ-
σε κάτω και κάνε τον τραυματία»

Έτσι, από το 1967 οι προπονητές είχαν τη δυνατότητα να κάνουνδύο αλλαγές χρησιμοποιώντας παίκτες από τον πά-
γκο. Τότε ίσχυσε αυτό και για την Ελλάδα. 

Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η πρώτη αλλαγή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1968. Ήταν στον αγώνα 

για το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής μεταξύ του Αιγάλεω και του Απόλλωνα Αθηνών.
Ο πρώτος παίκτης που παίρνει εντολή να σηκωθεί από τον πάγκο για να μπει αλλαγή ήταν ο Φραντζέσκος (Τζέκος) 

Μπαλαρίνης του Αιγάλεω που κλήθηκε να μπει στη θέση του Σωτήρη Γκιόκεζα. Ήταν μια αλλαγή που δεν έγινε λόγω 
τραυματισμού αλλά για λόγους τακτικής. 

Ο Απόλλων είχε προηγηθεί μόλις στο 3΄ και λίγο μετά, ο προπονητής του Αιγάλεω, ο Ελληνο-βρετανός Θανάσης 
Σούλης ή Κίνλει όπως ήταν το αγγλικό επίθετό του, έδωσε εντολή να γίνει η αλλαγή αποσύροντας έναν παίκτη που είχε 
την ευθύνη για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, βάζοντας στη θέση του ένα ποιοτικό στόπερ. Λίγο μετά, το Αιγάλεω 
ισοφάρισε και τελικά πήρε την ισοπαλία στο αθηναϊκό ντέρμπι. 

Εκείνη η πρώτη αλλαγή δεν ήταν μόνο αυτή που έγραψε ιστορία αλλά ήταν μια αλλαγή που απέδειξε τη σπουδαία 
συμβολή εκείνου του νέου κανονισμού που αποδείχθηκε καθοριστικός για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ποδόσφαι-
ρου.

Για να αποδειχθεί μια ακόμη φορά ότι είναι οι αλλαγές που γράφουν την ιστορία.

Η εθνική Ουαλλίας στα τέλη του 19ου αιώνα.
 Είναι εκείνη η ομάδα που ιστορικά έκανε την πρώτη

 αλλαγή παίκτη στο ποδόσφαιρο

Αιγάλεω 1968, η ομάδα που έκανε την πρώτη αλλαγή παίκτη 
στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ενημέρωση γονέων 
στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας 

για το «Ασφαλές Άγγιγμα»



ΒΕΡΟΙΑ: Επαγγελματίας ο νεαρός Γιαγτζίδης
Επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ αποφασίστηκε να υπογράψει 

ο 17χρονος Θανάσης Γιαγτζίδης. Ο ταλαντούχος μέσος είναι γιος του παλαίμαχου 
τερματοφύλακα της ΑΕ Χαρίεσσας και του Αετού Σκύδρας, όταν αυτός αγωνίζονταν 
στην Γ’ επαγγελματική Εθνική κατηγορία, αλλά και της μικτής της ΕΠΣ Ημαθίας 
Γιάννη Γιαγτζίδη. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της 
Αργυρίου (Νάουσα), όπου τον ανακάλυψε ο ΠΑΟΚ, στα τμήματα υποδομής του ο-
ποίου, επίσης θήτευσε για δύο χρόνια (έμενε στο σπίτι των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ).

Πριν δύο περίπου χρόνια και λόγω του κορονοϊού, που βρίσκονταν σε έξαρση 
αποχώρησε από το σπίτι των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, επέστρεψε στο πατρικό του 
και εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ΒΕΡΟΙΑΣ, στην Κ19 της οποίας αγωνί-
ζονταν την περσινή περίοδο αλλά και φέτος.

Με οικογενειακό 
δίτερμα απέναντι 
στην ομάδα Κ19 

του συλλόγου, συνεχίστηκε 
η προετοιμασία της «Βασί-
λισσας» για το εντός έδρας 
ματς της ερχόμενης Δευ-
τέρας (19/12) κόντρα στον 
Πανσερραϊκό.

Για την ιστορία, οι μεγάλοι επικρά-
τησαν με σκορ 3-1 των μικρών, με τον 
Γιάννη Ματζιαρίδη και τους συνεργάτες 
του να κάνουν αρκετές δοκιμές ενόψει 
του δύσκολου αγώνα που ακολουθεί 

με την ομάδα του πρώην «Βεροιώτη» 
Παύλου Δερμιτζάκη.

Σχετικά με το θέμα προπονητή, οι 
άνθρωποι της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ κρατούν... 
στόματα ερμητικά κλειστά και δεν δεί-
χνουν να βιάζονται, θέλοντας να κα-
ταλήξουν στον καταλληλότερο για να 
διαδεχτεί τον Κώστα Ανυφαντάκη στον 
«κυανέρυθρο» πάγκο.

Μελετούν ήδη τις προτάσεις που 
τους έχουν γίνει και πιθανότατα στην 
διακοπή του πρωταθλήματος για την 
γιορτές, θα καταλήξουν στον εκλεκτό, 
ώστε να πιάσει δουλειά από τις αρχές 
του νέου έτους.

πηγή: kerkidasport.gr

Παρά την καλή 
τους εμφάνι-
ση, οι άνδρες 

του Ζαφειράκη δεν 
κατάφεραν να κερ-
δίσουν εκτός έδρας 
την, περσινή κυπελ-
λούχο Ελλάδος, 
ομάδα της Πυλαίας 
στη Θεσσαλονίκη.

Σε έναν αγώνα για γερά 
νεύρα, που διεξήχθη το πε-
ρασμένο Σάββατο στο Εθνικό 
Γυμναστήριο Μίκρας η ομά-
δα της πόλης μας ηττήθηκε 
με σκορ 26-23 και έτσι η “Πυ-
λαία”, που μέχρι πρότινος ι-
σοβαθμούσε στον πίνακα της 
βαθμολογίας με τον Ζαφειρά-
κη, παίρνοντας τη νίκη ξέφυγε 
στους 9 βαθμούς.

Σε όλη την διάρκεια του 
αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν 
μπροστά στο σκορ, εκμεταλ-
λευόμενοι τα αρκετά λάθη των 
Ναουσαίων και ήταν μπρο-
στά στο σκορ ξεφεύγοντας σε 
πολλές περιπτώσεις μέχρι και 
6 γκολ μπροστά. Το πρώτο 
μισό του αγώνα, έληξε με την 
ομάδα της Πυλαίας να προη-
γείται με 5 γκολ. Το σκορ ήταν 
12-7.

Οι γηπεδούχοι παρουσιά-
ζοντας πολύ δυνατή  άμυνα 
σε συνδυασμό με την πολύ 
καλή εμφάνιση του τερματο-
φύλακα τους Δημήτρη Μπα-
μπατζανίδη δεν άφησαν το 
σκηνικό να αλλάξει ούτε στο 
δεύτερό ημίχρονο. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η Πυλαία 

προηγήθηκε συνεχόμενα και 
στο 45’ ξέφυγε με 21-13. Οι 
αθλητές του Ζαφειράκη, επι-
χείρησαν την αντεπίθεσή τους 
και μείωσαν σε 22-19 στο 50’, 
όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν 
λύσεις και έφτασαν στη νίκη 
με μόλις 3 γκολ διαφορά και 
σκορ 26-23.

Από την ομάδα της πό-
λης μας, ξεχώρισαν οι Θεο-
δωρόπουλος και Μισαηλίδης 
σκοράροντας από 5 γκολ έ-
καστος.

 Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-2, 
7-3, 8-3, 10-4, 12-7 (ημχ), 13-
10, 16-11, 21-13, 22-19, 24-
20, 26-23

ΑΕΣΧ Πυλαίας (Ανανιά-
δης): Μπαμπατζανίδης, Ζα-
φείρης 1, Μανωλούδης 2, 
Μέτσης, Τσαμεσίδης 1, Καρα-
γκιοζόπουλος 4, Λαστσάκου, 
Γιαννακίδης, Κουκμίσης 3, 
Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 2, 

Αλεξανδρίδης 7, Κυριακίδης 1, 
Σιγγιρίδης, Γιορανίδης, Στογιά-
νοβιτς 5.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): 
Αθανασίου, Μπουμπουλέ-
ντρας, Μπόλας 2, Κανιζάι 1, 
Τσαγκεράς, Θεοδωρόπουλος 
5, Ρότζιος 2, Μισαηλίδης 5, 
Μπιλιούρης, Αποστολίδης, Γα-
λίτης, Μίλοβιτς 2, Βαφείδης 2, 
Τσάτσας 2, Δασκαλόπουλος, 
Λόλας.

Διαιτητές: Ζήσης - Χαραλα-
μπίδης. Δίλεπτα: 5-3. Πέναλτι: 
0/1 - 4/6

ΤοΣάββατο17/12
υποδέχεταιτονΑερωπό

Έδεσσας
Το ερχόμενο Σάββατο 

17/12, η ομάδα του Ζαφειρά-
κη υποδέχεται εντός έδρας 
στο ΔΑΚ Νάουσας τον γείτονα 
“Αερωπό” Έδεσσας. Ο αγώ-
νας θα διεξαχθεί στις 6 μ.μ. 

και οι παρουσία του κοινού 
είναι σημαντική, καθώς ο α-
γώνας θεωρείται “ντέρμπι”. 
Είναι σίγουρο, βέβαια, πως 
οι αθλητές του Ζαφειράκη, 
της μόνης ομάδας (αυτή τη 
σεζον) ολόκληρου του νομού 
που αγωνίζεται σε πρώτη κα-
τηγορία αθλήματος, θα έχουν 
όπως κάθε φορά το κοινό της 
Νάουσας δίπλα τους. Σε κάθε 
αγώνα (και με κάθε ευκαιρία) 
η Νάουσα δείχνει την έμπρα-
κτη στήριξη της στην ομάδα 
και δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
πως και στους εκτός έδρας 
αγώνες πολλοί είναι εκείνοι οι 
Ναουσαίοι που ακολουθούν 
την ομάδα.

Επομένως το ραντεβού της 
ομάδας με τους φίλους της 
ανανεώνεται για το Σάββατο 
17/12, στις 6 μ.μ. στο ΔΑΚ 
Νάουσας!
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Handball Premier
Ήττα του Ζαφειράκη Νάουσας
από την κυπελλούχο Πυλαία

Το Σάββατο 17/12 υποδέχεται τον Αερωπό Έδεσσας

ΒΕΡΟΙΑ: Με φιλικό συνεχίστηκε
η προετοιμασία για Πανσερραϊκό

Τι γίνεται με το θέμα προπονητή
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Ο Σάκης Τσιώλης είναι ο νέος προπονη-
τής του Ηρακλή και θα διαδεχτεί τον Κώστα 
Γεωργιάδη στον κυανόλευκο πάγκο.

Ο έμπειρος τεχνικός θα κάνει ντεμπούτο 
στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λάρισα 
την ερχόμενη Κυριακή (18/12, 14.45).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρ-

ξη της συνεργασίας της με τον προπονητή, 
Σάκη Τσιώλη. Ο Σάκης Τσιώλης γεννήθηκε 
στην Καρδίτσα κι άρχισε να παίζει ποδό-
σφαιρο στην τοπική Αναγέννηση. Το 1981 
φόρεσε τη φανέλα της Λάρισας με την οποία 
κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας (1985) και το 
πρωτάθλημα (1998). Στη συνέχεια πήγε στον 
Ιωνικό, ενώ κρέμασε τα παπούτσια του στον 
Πανηλειακό. Ο Τσιώλης είχε 4 συμμετοχές 
με την Εθνική ομάδα, πετυχαίνοντας μάλιστα 
κι ένα γκολ. Ως προπονητής έκανε τα πρώτα 
βήματά του στον Αστέρα Αμαλιάδας, όπου 
ήταν παράλληλα και παίκτης και στη συνέχεια 
πήγε στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Επόμενος 
σταθμός του ήταν ο Ναυπακτιακός Αστέρας 
ενώ τη σεζόν 1999-2000 ήταν βοηθός του 
Γκμοχ στον Πανιώνιο.

Τη σεζόν 2000-01 άλλαξε τέσσερις ομάδες 
(Πανηλειακός, Πανελευσινιακός, Ναυπακτι-
ακός, Πατραϊκός), ενώ για 3 χρόνια έκατσε 
στον πάγκο του Πανηλειακού (2001-04). Το 
2004-05 πήγε στην Καλαμάτα, ενώ μετά συμ-
φώνησε με τον Ιωνικό (2005-06, 2006-07), 
ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2006-07 τον 

βρίσκει στον Λεβαδειακό, τον οποίο οδηγεί σε 
άνοδο στην Α’ Εθνική. Για δύο σεζόν (2007-
09) κάθεται στον πάγκο του Θρασύβουλου 
και μετά πηγαίνει στον Ολυμπιακό Βόλου.

Επόμενος σταθμός του ο Άρης(2011) και 
ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης για δυο σε-
ζόν, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΣ Γιάννινα(2013-14).
Αργότερα ήρθε το κάλεσμα από την Ξάνθη 
και το 2016 βρίσκεται στην Λάρισα.Την σεζόν 

2017-18 μετακομίζει στην Κέρκυρα, ενω το 
2019 επιστρέφει στην Παναχαϊκή.Το 2020 
αναλαμβάνει την ομάδα του Βόλου και φέτος 
βρέθηκε στην Καλαμάτα, από όπου αποχώ-
ρησε τον Αύγουστο.

Κόουτς, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη 
νέα μεγάλη πρόκληση της προπονητικής σου 
καριέρας!».

πηγή: kerkidasport.gr

Σεμινάριο πρώτων 
βοηθειών παρακολούθησαν 

οι προπονητές
των τμημάτων υποδομών 

της ΒΕΡΟΙΑΣ

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών παρακολούθη-
σαν οι προπονητές της Σχολής Ποδοσφαίρου των 
Τμημάτων Υποδομής της ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019. Το 
σεμινάριο συνδιοργάνωσε η ΕΠΣ Ημαθίας και ο 
Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας 
(Σ.Π.Π.Η.) και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
9 Δεκεμβρίου στον χώρο του 6ο Δημοτικού Σχο-
λείου Βέροιας.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό αποκτήσαν Πιστοποίηση Πρώτων 
Βοηθειών, η οποία θεωρείται απαραίτητη για τους Προπονητές για 
την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, σύμφωνα με την 
υφιστάμενη Νομοθεσία.

Η Δνση της Σχολής εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την ΕΠΣ 
Ημαθίας και τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας για 
την διενέργεια του σημαντικού αυτού σεμιναρίου για τον Αθλητικό 
χώρο.

Μεγάλη νίκη, επί της αξιόμα-
χης ομάδας του “Αρχέλαου” Κα-
τερίνης, πέτυχαν οι αθλητές χά-
ντμπολ του “Ζαφειράκη” του τμή-
ματος Παμπαίδων Α’, στη συνέ-
χεια του πρωταθλήματος ευθύνης 
της Ένωσης Σωματείων Χειρο-
σφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μπροστά στους φίλους της 
ομάδας που βρέθηκαν στο ΔΑΚ 
Νάουσας για να παρακολουθή-
σουν τον αγώνα, το περασμένο 
Σάββατο, οι αθλητές του “Ζαφει-
ράκη” έκαναν μια πολύ καλή εμ-
φάνιση και κέρδισαν επάξια τους 
δύο βαθμούς της νίκης. Σε όλη τη 
διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου 
οι αθλητές του “Ζαφειράκη” ήταν 
μπροστά στο σκορ, με τους αθλη-
τές της Κατερίνης να πλησιάζουν 
πολύ επικίνδυνα σε αρκετά ση-
μεία του αγώνα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι για 
τα δεκαπέντε λεπτά του πρώτου 
ημιχρόνου οι αθλητές του “Αρ-
χέλαου” ήταν πίσω στο σκορ με 
μόλις -1 γκολ. Παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες τους όμως, οι γηπε-
δούχοι κατάφεραν να κρατήσουν 
το προβάδισμα και το ημίχρονο έ-
ληξε 17-12 υπέρ του “Ζαφειράκη”.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα 
το σκηνικό δεν άλλαξε, ωστόσο οι 
αθλητές του Ζαφειράκη ανέβασαν 
ρυθμούς και η διαφορά στο σκορ, 
βήμα-βήμα  αυξήθηκε σημαντικά 
και έφτασε μέχρι και στο +12 στο 
45ο λέπτο της αναμέτρησης (45’ 
:32-20). Κάπως έτσι το παιχνίδι 
έφτασε στο τέλος του με σκορ 34-
25 και οι μικροί χαντμπολίστες και 
των δύο ομάδων καταχειροκρο-
τήθηκαν από τους γονείς και τους 
φίλους τους!

Πεντάλεπτα: 4-1, 5-4, 7-6, 12-
9, 17-12 (ημίχρονο), 22-14, 26-
15, 29-16, 32-20, 34-25 (τελικό)

Συνθέσεις: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: 
(Παπουτσής)  Αρσενλής 1, 
Μπουρδάνος, Παπακωνσταντί-
νου, Γκαζιόλης 6, Σόφκος, Σερδα-

ρίδης 3, Παυλίδης, Παπαφιλίππου 
5, Παπακώστας 3, Γουτιάνας 6, 
Μητσιάνης, Χαζτηστυλλής, Καλια-
γκός 4, Καρατσιώλης 4, Γρέζιος, 
Σμέρνος 2, Γαργάλας, Μίσκος, 
Γαλίτης, Ξυλουργίδης.

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: (Χο-
τοκουρίδου, Κανταρτζής) Μαρι-
νόπουλος, Παπανάκος 6, Σιώκας 
2, Σιγανός 1, Θεοφανίδης, Χρυ-
σικός 1, Αμανατίδης 3, Σαββίδης, 
Αθανασιάδης, Νταρλαγιάννης 8, 
Σκουλαριώτης 4.

Νίκη και για
τους Παμπαίδες Β’

Ακόμη μια νίκη έφερε στο ε-
νεργητικό των ακαδημιών χά-
ντμπολ του “Ζαφειράκη” η ομάδα 
των Παμπαίδων Β που επικρά-
τησε της αντίστοιχης ηλικιακής ο-
μάδας του “Αρχέλαου” Κατερίνης 
με σκορ 24-21! Παρά το συνεχές 

προβάδισμα των αθλητών του 
“Ζαφειράκη” στο σκορ, η φιλοξε-
νούμενη ομάδα δεν άφησε τη δι-
αφορά να ξεφύγει και συνεχώς 
διεκδικούσε το καλύτερο δυνατό 
από τον αγώνα.

Στο ξεκίνημα του αγώνα οι μι-
κροί αθλητές του Ζαφειράκη ξε-
κίνησαν με ένα 6-3 υπέρ τους, 
ωστόσο σταδιακά οι φιλοξενούμε-
νοι τους πλησίασαν και σε όλο το 
χρονικό διάστημα του α’ ημιχρό-
νου η διαφορά δεν μπόρεσε να 
μεγαλώσει. Κάπως έτσι, με καλές 
επιθέσεις και δυνατές άμυνες και 
από τις δύο ομάδες, το σκορ του 
πρώτου μισού ήταν 15-13.

Στο β’ ημίχρονο η  εικόνα του 
αγώνα συνεχίστηκε στο ίδιο μο-
τίβο με τις δύο ομάδες να είναι 
σταθερά κοντά και παρά την μό-
νιμη διαφορά στο σκορ υπέρ του 
Ζαφειράκη, ο αγώνας ήταν ένα 

δυνατό “ντέρμπι” που κράτησε α-
μείωτο το ενδιαφέρον όσων βρέ-
θηκαν στον ανακαινισμένο χώρο 
του ΔΑΚ Νάουσας. Ο αγώνας έ-
ληξε με νικητές τους Ναουσαίους 
και σκορ 24-21.

Πεντάλεπτα: 6-3, 9-5, 11-8, 15-
13 (ημίχρονο), 19-14, 21-18, 22-
19 24-21 (τελικό)

Συνθέσεις: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: 
(Ρότζιος, Μπόλας)  Μπουρδα-
νος , Πεσιος ,Ραλλης, Μπιλιου-
ρης, Πουτκαρης, Σωτηροπουλος, 
Μπατζιος, Αρσενλης, Τζητζας, Κα-
ραμπινεσης, Σιωψης, Βατατζής, 
Ντουρακου, Παπακωσταντίνου, 
Ορδουλιδης, Φετλης.

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: (Χο-
τοκουρίδου, Κανταρτζής) Αθανα-
σιάδης, Αβραμίδης, Κανταρτζής, 
Πέτρογλου, Θεοφανίδης, Σκουλα-
ριώτης, Τοπαλίδης, Τσερτικίδης, 
Γκούτζιος, Σιώκας.
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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.

Πέμπτη 15-12-2022

13:30-17:30ΠΑΠΑ-

ΡΗΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ 

(ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ) ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Α-

ντωνίου) 23310-67420

21:00-08:00ΜΑΖΑ-

ΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙ-

ΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

Φαρμακεία

Νίκες των Παμπαίδων του Ζαφειράκη Νάουσας
επί του Αρχέλαου Κατερίνης!

Ο Σάκης Τσιώλης νέος προπονητής
του Ηρακλή
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Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά τον κ. Άρη Ιωσηφίδη και το οπωροπωλείο 
«Η ΕΔΕΜ», για τη σταθερή υποστήριξη της δομής μας, με 
την κάλυψη καθημερινών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας 
Διαμονής.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς του 
επιχειρηματικού κόσμου 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 πρόγραμ-
μα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους : 

1. Τον κ. Στέφανο Τσική για την οικονομική δωρεά του υπέρ υγείας 
των μελών της οικογένειας του.

2. Την κ. Μπεσίνα Αικατερίνη για την οικονομική δωρεά υπέρ υγεί-
ας της οικογένειας της.

3. Τον κ. Χρήστο και Κλεοπάτρα Αμανατίδη για την οικονομική δω-
ρεά υπέρ υγείας της οικογένειας τους.

4. Την κ. Μαρίνα Ρωσάκη για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος 
στα παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου υπέρ υγείας της οικογένει-
ας της.

5. Την κ. Μαρία Κότσυφα για την δωρεά τροφίμων υπέρ υγείας 
της οικογενείας της. 

6. Την κ. Ελένη Λίασκου για την δωρεά ενός πλήρους πρωϊνού 
γεύματος στα παιδιά και το προσωπικού του Κέντρου, την δωρεά 
πλεκτών καλτσόν για όλα τα παιδιά και γενικότερα την ενίσχυση του 
Κέντρου μας. 

Για το Δ.Σ.
Η εθελόντρια Διευθύντρια Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

Κατάθεση δελτίου 
απογραφής στρατευμένων 

κλάσης 2026 
 
Ο Δήμος Α-

λεξάνδρειας ε-
νημερώνει  ότ ι 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε 
την  ισχύουσα 
σ τ ρ α τ ολ ο γ ι κ ή 
νομοθεσία,  ο ι 
στρατεύσιμοι της 
κ λά σ η ς  2 0 2 5 
(γεννημένοι το 
έτος 2004), είναι 
υποχρεωμένοι 
να καταθέσουν 
Δελτίο Απογρα-
φής (ΔΑ) κατά το 
πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (από 02 Ιανουάριου 2022 έως και 31 
Μαρ 2022). Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση 
Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στις ΣΥ, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΥ είναι διαθέσιμα στο μενού “Επικοι-
νωνία” του ιστότοπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Βέροιας: 

Προσφορά ειδών πρώτης 
ανάγκης 

ενόψει Χριστουγέννων
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας, αποτελεί μία 

από τις βασικές δομές αλληλεγγύης και προσφοράς στις οικονο-
μικά αδύναμες οικογένειες της πόλης μας. 

Τα κριτήρια ένταξης στη δομή, είναι κοινωνικοοικονομικά και 
υποβάλλονται αιτήσεις σε καθορισμένο χρονικό διάστημα κάθε 
έτος.

Τα νοικοκυριά που ωφελούνται από το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, απειλούνται από την απόλυτη φτώχεια, καθώς υπάρχει ένα 
πολύ χαμηλό εισόδημα όπου δεν τους επιτρέπει την ένταξή τους 
σε κάποιο επίδομα ούτε όμως και την πρόσβαση σε όλα τα αγα-
θά που επιθυμούν.

Η περίοδος που διανύουμε, έχει πλήξει σαφώς τους μισθω-
τούς και επιχειρηματίες, όμως αυτοί οι άνθρωποι που τα κατά-
φερναν ήδη με δυσκολία, αναμφισβήτητα χρειάζονται τη στήριξή 
μας περισσότερο από ποτέ.

Αυτά τα Χριστούγεννα ας μοιράσουμε την αγάπη μας σε 
οικογένειες που δοκιμάζονται, ας δώσουμε έστω από ένα τρό-
φιμο που περισσεύει στο ντουλάπι μας, ας αγοράσουμε ένα 
παραπάνω είδος, καθώς ψωνίζουμε για το σπίτι μας, ας κάνουμε 
κάποιους ανθρώπους να χαμογελάσουν κι η αιτία να είμαστε 
εμείς…

Σας καλούμε να προσφέρετε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , 
βασικά είδη διατροφής – μακράς διάρκειας (αλεύρι, ελαιόλαδο, 
γάλα εβαπορέ, ρύζι, κονσέρβες, ζάχαρη, σάλτσα ντομάτας, 
όσπρια, φρυγανιές, ζυμαρικά, μπισκότα , δημητριακά κλπ) χαρτι-
κά, απορρυπαντικά , είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά ακόμη και 
εδέσματα, γλυκά, σοκολάτες για τα μικρά παιδιά.

Και η ελάχιστη προσφορά είναι για μας πολύτιμη!!!
Επίσης έχουν τοποθετηθεί για τις γιορτινές ημέρες καλάθια για 

τη συλλογή προϊόντων:
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ:
-Athletic Kingdom Fitness Center (Βενιζέλου 85)
-Curves Βέροια Γυμναστήριο Γυναικών (Παστέρ 4)
-ΓΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΑΤΕ (Μ.Μπότσαρη 92)
-Fit House - Fitness & Pool Gym (Εγνατίας 5)
-Lock Gym (Θεσσαλονίκης 25)
-Space Gym (Πιερίων 79β)
SUPER MARKETS:
-EXPRESS MARKET (Ε. Ζάχου 15)
-MY MARKET (Μητροπόλεως 42)
-ONE MARKET (Καρατάσου 22, Πιερίων 146, Τραπεζούντος 

31)
-PASAKIOSKI’S SPOT4YOU (Μ.Μπότσαρη 103)
-ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (1ο χλμ Ν.Π.Δ.Ο Βέροιας-Νάουσας)
-ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Θεσσαλονίκης και Παυσανίου)
-ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ (Μέσης)
-ΜΑΣΟΥΤΗΣ (Μ. Αλεξάνδρου 11)
-ΠΙΤΣΙΑΣ (Θερμοπυλών 7, Μ.Μπότσαρη 62, Πιερίων 63)
-ΠΡΩΤΕΑΣ (Ανοίξεως 25, Θερμοπυλών 18, Πιερίων 28)
-ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ (Μαυρομιχάλη 4)
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51 

(απέναντι από το γήπεδο) 
Για παραδόσεις προϊόντων και οποιαδήποτε άλλη πληροφο-

ρία , θα μας βρείτε στα τηλέφωνα:
2331353824, 2331353811 ( καθημερινά 9:00πμ με 02:30μμ)

Καλές γιορτές σε όλους με υγεία και ευτυχία!!

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
 Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού

Γεωργία Μπατσαρά

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

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Γηροκομείο Βέροιας επισκέφθηκε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 
2022 , η κ.Νάτσιου Μαρία Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς επίσης και οι κ.Λάζαρος Τσαβδα-
ρίδης Βουλευτής Ν.Ημαθίας, κ.Ολυμπία Σουγιουλτζή Σύνδεσμος 
Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βέροιας , κ.Θεμιστοκλής Δα-
μάκης Περιφερειακός Συντονιστής Κεντρικής Μακεδονίας , κ.Νίκος 
Μποράδος Περιφερειακός Συντονιστής Δυτικής Μακεδονίας  και η 
κ.Στεργιανή Αραμπατζή Πρόεδρος Νομικών Προσώπων Δήμου Νά-
ουσας.

Στην φιλική και εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε , οι 
Πρόεδροι και τα Μέλη του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της 
Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ , αναφέρθηκαν στα 
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και ειδικότερα το Γηροκομείο Βέροιας  σε αυτή την δύ-
σκολη οικονομική περίοδο που πέρασε η χώρα μας λόγω κορονοϊού 
.Έγινε καταγραφή των προβλημάτων και υπήρξε διαβεβαίωση των 
υπευθύνων , στην στενή συνεργασία με τα Δ.Σ.του Γηροκομείου 
Βέροιας , για την ομαλή επίλυση των σημαντικών ζητημάτων που 
απασχολούν το Γηροκομείο Βέροιας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού επενδυτών και ενδιαφερομέ-
νων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12-12-2022 στο Ε-
πιμελητήριο Ημαθίας η ημερίδα διαβούλευσης της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. για 
το νέο πρόγραμμα Leader, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Επενδυτές και υποψήφιοι επενδυτές με την παρουσία τους 
αναγνώρισαν στη Διοίκηση και στην Ομάδα Τοπικής Δράσης τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα κατά την υλοποίηση του τρέ-
χοντος προγράμματος Leader, που επιβεβαιώθηκαν και με τα πρό-
σφατα καλά νέα της υψηλότερης πανελλαδικά απορροφητικότητας, 
η οποία πλέον έχει ξεπεράσει το 45%.

Την ημερίδα της Δευτέρας χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της ΑΝΗΜΑ 
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Η-
μαθίας Στέφανος Αποστολίδης, επενδυτής και ο ίδιος στο τρέχον 
πρόγραμμα, αλλά και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθί-
ας Δημήτρης Μάντσιος, επίσης επενδυτής του Leader.

Στη συνέχεια ο Συντονιστής της Ομάδας Τοπικής Δράσης Θα-
νάσης Καραγιάννης, ανέλυσε τις κατηγορίες παρεμβάσεων που 
μπορεί να περιλαμβάνει το νέο Τοπικό πρόγραμμα, με αναφορά 

τόσο σε ιδιωτικές επενδύσεις, όσο και σε δράσεις Δημόσιου χα-
ρακτήρα και έργα συνεργασίας. Ταυτόχρονα κάλεσε τους ενδια-
φερόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στην επιλογή της περιοχής 
παρέμβασης, στον καθορισμό της Ε.Δ.Π. και στο περιεχόμενο του 
Τοπικού προγράμματος, κάνοντας πράξη τον σχεδιασμό ”από κάτω 
προς τα επάνω”.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις εκ 
μέρους των παρόντων.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αναμένεται να συνεχίσει την προσπάθεια δια-
βούλευσης με τους κατοίκους της Ημαθίας, διοργανώνοντας Open 
Days (συναντήσεις με το κοινό), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια, σε ημερομηνία που θα γνω-
στοποιηθεί έγκαιρα, ενώ ταυτόχρονα καλεί τόσο τους φορείς της 
Ημαθίας όσο και μεμονωμένα πρόσωπα, να συμπληρώσουν ηλε-
κτρονικά την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία βρίσκεται 
ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anhma.gr).
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ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε:  Μεγάλη συμμετοχή 
επενδυτών στη διαβούλευση για το νέο Leader

  -Πάνω από  45% απορροφητικότητα, πανελλαδικά

P Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
‘πάγωσε’ τα κονδύλια στην Ουγ-
γαρία λόγω λέει διαφθοράς. Επί 
Μητσοτάκη χάνουμε τα πάντα…

P Έπεται… η Σφουγγαρία; Έ-
νεκα γκαρσόνια της Ευρώπης.

P Hungarian Rhapsody, που έ-
γραφε κι ο Λιστ.

P Η δική μας λίστα στην Ε.Ε.; 
Ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές, πα-
ρουσιαστές, δημοσιογράφοι, 
μουσικοί. Εκπρόσωποι του έ-
θνους στην κομματική λογική 
‘άλλος με τη βάρκα μας’.

P Αυτό το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι παντελώς 
ανίδεο.

P Στην αρχή, μας είπαν ότι στα εγκαίνια 
του μουσείου των Αιγών θα έλθει μέχρι και ο 
Μακρόν. Τώρα, κι ο Μητσοτάκης χάριν εκλο-
γών θα ορίσει.

P Και ερωτώ: αν γινόταν τη Δευτέρα τα εγκαί-
νια του νέου μουσείου της Ακρόπολης, θα πήγαι-
νε ή όχι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

P Δεν ήταν δικά της τα χρήματα που 
βρέθηκαν σπίτι της, λέει τώρα η Καϊλή. Φως 
φανάρι ότι ήταν της Φιλιππινέζας.

P Εκτός κι αν στο Βέλγιο μπαίνει πιο νωρίς το 

επίδομα θέρμανσης.

P Της λέω χθες της αγάπης. 
Αν έχεις στο σπίτι τίποτα χρήμα-
τα από το Κατάρ εν αγνοία μου, 
πες το τώρα να μην την πατήσου-
με κι εμείς.

P Εγώ πάντως την άλλη φορά 
θα ψηφίσω αυτόν που θα υποσχεθεί 
επίδομα μελομακάρονου.

P  Ή, ακόμη καλύτερα, μελο-
μακάρονα και κουραμπιέδες 12 
μήνες τον χρόνο.

P Και ένα ‘διπλό’:
 Ένας φαλακρός Πόντιος πηγαί-

νει με τη γυναίκα του στον γιατρό και παραπο-
νιέται ότι από τον καιρό που έπεσαν τα μαλλιά 
του δεν ικανοποιείται, διότι κατά τη διάρκεια του 
έρωτα η γυναίκα του τον τραβούσε από τα μαλλιά 
και αυτός τρελαινόταν. Ο γιατρός τον ακούει προ-
σεκτικά και μετά από λίγο λέει στη γυναίκα του να 
περάσει στο ιατρείο να την εξετάσει. Αφού την ξά-
πλωσε στο κρεβάτι της εξέτασης, βρέθηκε… από 
”πάνω” της! Όταν τελειώσανε, βγαίνουν έξω και ο 
γιατρός απευθυνόμενος στον σύζυγο του λέει να 
πάει στο σπίτι, να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του 
και θα δει ότι θα ικανοποιηθεί περισσότερο από 
πριν.

Ρωτάει όμως ο φαλακρός Πόντιος τον γιατρό, 

πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχει μαλλιά;
Και ο γιατρός του απαντά:
-Πριν σε τραβούσε από τα μαλλιά… τώρα θα 

σε τραβάει από τα κέρατα!

 Μετά από 6 μήνες το ζευγάρι ξαναπάει στον 
γιατρό.

-Γιατρέ μου, η γυναίκα μου με απατά τώρα και 
6 μήνες… λέει ο Πόντιος.

-Με συγχωρείτε, του λέει ο γιατρός, αλλά πρέ-
πει να απευθυνθείς σε δικηγόρο, εγώ δεν μπορώ 
να σε βοηθήσω.

-Ναι, γιατρέ, αλλά 6 μήνες τώρα και κέρατα δεν 
έχω βγάλει. Μήπως έχω έλλειψη ασβεστίου;

Κ.Π.
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