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Η λεπτή γραμμή
της Εθνικής Ασφάλειας…
Το σίριαλ των παρακολουθήσεων μόλις έχει ξεκινήσει 

και μεταφέρεται πλέον στο Κοινοβούλιο με τη συζήτηση 
του νέου νομοσχεδίου που θα προκαλέσει νέες εντάσεις 
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Παράλληλα είναι 
σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για να πέσει φως στο θέμα 
των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων. Κάπου 
εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι στο πόσο φως πρέπει να 
πέσει στις ενέργειες της ΕΥΠ, ειδικά όταν αφορά θέματα 
Εθνικής Ασφαλείας. 

Φυσικά και πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα των παρα-
κολουθήσεων, προς τούτο και ζητάται κάθε φορά η έγκριση 
δικαστικού λειτουργού. Σε περίπτωση που υπάρχουν υ-
περβάσεις ή παρανομίες για να εξυπηρετηθούν κομματικές 
και πολιτικές σκοπιμότητες να αποδοθούν ευθύνες και οι 
αρμόδιοι να λογοδοτήσουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα κρεμάσουμε στα μαντα-
λάκια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που είναι μια 
μυστική υπηρεσία και όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο 
κάποιες ενέργειες τέτοιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
της Εθνικής Ασφάλειας δεν φωτίζονται. Ειδικά στην χώρα 
μας με εμφανείς κινδύνους προερχόμενους από ανατολι-
κά, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως και οι απλοί πολίτες 
καταλαβαίνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα εν οικω μη 
εν δήμω…για να διαφυλαχθεί η λεπτή γραμμή της Εθνικής 
Ασφάλειας!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Μηλοπαραγωγοί 
Ροδοχωρίου: Στους δρόμους 

χθες, για μείωση κόστους 
και συνδεδεμένη ενίσχυση

Σε οχτώ συνολικά περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακε-
δονίας, έγινε ταυτόχρονα χθες η κινητοποίηση των μηλοπα-
ραγωγών, στο πλαίσιο απόφασης που ελήφθη στις αρχές 
της περασμένης εβδομάδας σε πανελλαδική σύσκεψη στην 
Αγιά. Κεντρικό αίτημα στην κινητοποίηση η διατήρηση της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης και με τη νέα ΚΑΠ για τα μήλα, 
καθώς και η στήριξη των αγροτών για να αντιμετωπίσουν 
το κόστος παραγωγής. Κινητοποίηση με τρακτέρ έκαναν και 
οι  μηλοπαραγωγοί στο Ροδοχώρι Ημαθίας, ζητώντας ανα-
πλήρωση του χαμένου τους εισοδήματος. Στο ψήφισμα που 
παρέδωσαν στον δήμο Νάουσας, αναφέρουν μεταξύ άλλων 
ότι η παράλληλη αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, 
του πετρελαίου και των ζωοτροφών, στα αγροτικά μέσα και 
εφόδια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στο  να συνεχί-
σουν να καλλιεργούν και να παράγουν.
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 Ο θάμνος «κάλυψε» το ΚΑΦΑΟ στην πλατεία
Αγίου Αντωνίου

Σίγουρα το μάτι σας έχει πέσει στα μεταλλικά κουτιά (ΚΑΦΑΟ) είτε της τηλεφωνίας είτε του ρεύματος που είναι λερω-
μένα ή έχουν συνθήματα με γκράφιτι σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ένα τέτοιο κουτί ανέλαβε να κρύψει η υπηρεσία πρα-
σίνου του δήμου Βέροιας, φτιάχνοντας ένα μεγαλύτερο φυσικό «κάλυμμα» από έναν καλοσχηματισμένο θάμνο. 

Όπως μας ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, όπου τους  δίνεται η ευκαιρία παρεμβαίνουν 
για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό έκαναν στην πλατεία Αγίου Αντωνίου, ακριβώς απέναντι από την κύρια είσοδο του 
ναού, όπως επίσης σε ακόμη 1-2 σημεία στο κέντρο της πόλης. Στην ερώτησή μας αν έχουν την δυνατότητα να βάψουν 
τα καπάκια των ΚΑΦΑΟ, μας ανέφερε ότι υπήρξε στο παρελθόν πρόταση να ζωγραφίσουν μαθητές όλα αυτά τα σημεία, 
ωστόσο δεν περπάτησε… 

Τις χρειαζόμαστε έστω και αυτές τις μικρές, αλλά όμορφες παρεμβάσεις.

Το Κονάκι του Γιδά, μεταξύ των ευρωπαϊκών μνημείων 
σε κίνδυνο

Μεταξύ των επτά πλέον απειλούμε-
νων μνημείων της Ευρώπης περιλαμ-
βάνεται το Κονάκι του Γιδά (Αλεξάν-
δρειας),  στο 7 MOST ENDANGERED 
PROGRAMME 2023 της Europa Nostra. 
Στόχος του προγράμματος είναι να ανα-
δειχθούν ευρωπαϊκά μνημεία σε κίνδυ-
νο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χορη-
γίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων.  Η υποψηφιότητά του κατατέθη-
κε μετά από πρόταση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ) της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος 
& Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και με την ενθάρ-
ρυνση των ιδιοκτητριών. 

Την πρωτοβουλία στήριξαν με επι-
στολές τους ο Δήμος Αλεξάνδρειας, η 
Εστία Ρουμλουκιωτών, όπως και το Ε-
θνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη-Κέ-
ντρου Έρευνας Μάσκας από κοινού με 
τον Σύλλογο Φίλων του Εθνογραφικού 
Κέντρου. Η προετοιμασία και κατάθεση 
του φακέλου έγινε σε συνεργασία της 
Λέσχης Κινηματογράφου & Πολιτισμού 
Αλεξάνδρειας «Κινηματόδρασις» με τον Γ. Μερτζανίδη και το ΣΑΚ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με την υποστήριξη του 
αρχιτέκτονα τοπίου Σ. Μίχου και του Ι. Μοσχόπουλου.

Μάλιστα την περασμένη Κυριακή (13/11/2022), στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας 
έγινε από την Λέσχη «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ», υπό την αιγίδα του Δήμου και της Κ.Ε.Δ.Α και με την υποστήριξη των 
Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και του Δικτύου τους, μια ημερίδα-συζήτηση για το Κονάκι, την ιστορία και 
τις προοπτικές του και μέσα από τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αναδείχθηκε η σημασία της διατήρησης του ιστορικού 
κτιρίου, που αποτελεί πυρήνα δράσης στην πόλη, η ιστορία, η αρχιτεκτονική του κτιρίου και οι δυνατότητες διατήρησής 
και αποκατάστασής του.

Σημαντικές προσπάθειες με την στήριξη ανθρώπων και φορέων που πιστεύουν στη διατήρηση της τοπικής κληρονο-
μιάς!

Στο επίκεντρο της βεροιώτικης συμμετοχής
το τοπικό Ρεβανί

Στο Διεθνές Φε-
στιβάλ τοπικών και 
παραδοσιακών τρο-
φίμων - LOCFOOD 
στα Νέα Μάλγαρα, 
συμμετείχαν τη Δευ-
τέρα 14 Νοεμβρίου,  
ο Δήμος Βέροιας 
και ο Σύλλογος Ζα-
χαροπλαστών και 
Καταστηματαρχών 
Ζ α χα ρ οπ λα σ τώ ν 
Βέροιας. Εννοείται 
ότι στο επίκεντρο 
της συμμετοχής ή-
ταν η παρουσίαση 
του Ρεβανί Βεροίας 
που είναι υποψήφιο 
προς πιστοποίηση 
Γεωγραφικής Ένδει-
ξης. Παρούσα και η 
Βούλα Πατουλίδου 
και ως γνωστόν, ό-
ποιος δοκιμάζει, δεν 
αντιστέκεται!



 Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από χθες έως και 
τις 22 Νοεμβρίου, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δι-
καιοσύνης που στοχεύει - όπως σημειώνεται - στην 
θωράκιση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας άρσης 
του απορρήτου των επικοινωνιών, τη βελτιστοποίηση 
της δράσης της ΕΥΠ, την προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών από λογισμικά παρακολούθησης, την 
αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα, 
αλλά και την αποτελεσματικότερη προστασία των φυ-
σικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Το νομοσχεδίου με τον τίτλο: «Διαδικασία άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και 
προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» έρχεται 
την ώρα που μαίνεται η πολιτική κρίση που προκάλεσαν 
οι αποκαλύψεις για υποκλοπές με χρήση παράνομου 
λογισμικού εις βάρος δημοσιογράφων και πολιτικών 
προσώπων.

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο του νέου σχεδίου νόμου 
είναι:

α) η εξαντλητική ρύθμιση της διαδικασίας άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών,

β) η αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
γ) ο ποινικός κολασμός της εμπορίας, κατοχής και χρήσης απαγο-

ρευμένων λογισμικών παρακολούθησης,
δ) η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυ-

βερνοασφάλειας, και
ε) η τροποποίηση των εθνικών ρυθμίσεων ενσωμάτωσης στην εθνι-

κή έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έ-
ναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμό-
διες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τι αλλαγές φέρνει στις νόμιμες παρακολουθήσεις πολιτικών προσώ-
πων

Με το νομοσχέδιο προτείνεται ένα νέο τριπλό φίλτρο εγγυήσεων:
α) τη διαδικασία επισπεύδει μόνο η ΕΥΠ,
β) θα πρέπει να δώσει άδεια ο Πρόεδρος της Βουλής πριν την διπλή 

εισαγγελική κρίση και
γ) το αίτημα για την άρση οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα 

στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση 
της εθνικής ασφάλειας.

Τι προβλέπει για την κατοχή και τι για την εμπορία κακόβουλων λο-
γισμικών;

Έως το 2019 η παράνομη υποκλοπή ήταν κακούργημα και τιμωρείτο 
με κάθειρξη έως 10 έτη, ενώ η κατοχή και εμπορία παράνομων λογισμι-
κών ήταν πλημμέλημα και τιμωρείτο με φυλάκιση έως 2 έτη.

Με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα πριν τις εκλογές του 2019, η 
μεν υποκλοπή πλέον τιμωρείται με φυλάκιση από 10 μέρες έως 5 έτη, η 
δε κατοχή και εμπορία αποποινικοποιήθηκε.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επανέρχεται ως είχε το κακούργημα 
για τη χρήση παράνομων λογισμικών και συσκευών και το πλημμέλημα 
της εμπορίας και κατοχής με ποινή 1-5 έτη.

Σημειώνεται πως σε αντιδιαστολή με το παλαιότερο νομικό πλαίσιο, 
πλέον προτείνεται καθολική απαγόρευση της κατοχής και εμπορίας κα-
κόβουλων λογισμικών.

Η παλαιότερη διάταξη που καταργήθηκε:
αναφερόταν σε κατοχή και χρήση «χωρίς δικαίωμα», χωρίς να 

προσδιορίζεται ποιος είχε δικαίωμα.
απαιτούσε η κατοχή και εμπορία να γίνεται για «σκοπό» διάπραξης 

του εγκλήματος της υποκλοπής, που όμως στην πράξη ήταν αδύνατον 
να αποδειχθεί. Τρίτον, η διάταξη δε προσδιόριζε ποια πράγματι ήταν τα 
απαγορευμένα λογισμικά και συσκευές.

Με τη νέα διάταξη όποιος κατέχει ή εμπορεύεται τα αναγραφόμενα 
στον κατάλογο λογισμικά και συσκευές τιμωρείται με βαριές ποινές χω-
ρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης, άρα 
καθολικά.

Tι αλλαγές φέρνει στην ΕΥΠ και τη λειτουργία της
Έως σήμερα ο διοικητής και οι υποδιοικητές της ΕΥΠ μπορούσαν 

να προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Με το προτει-
νόμενο νομοσχέδιο, Διοικητής ορίζεται πρόσωπο προερχόμενο από το 
διπλωματικό σώμα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός. Υποδιοικητές 
μπορεί να είναι κάποιοι από τους ανωτέρω, καθώς και υπάλληλοι και 
λειτουργοί του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Επιπλέον, 
ο αριθμός των υποδιοικητών περιορίζεται από 3 που είναι σήμερα σε 2.

Παράλληλα, προστίθενται 3 νέα δομές στην ΕΥΠ:
α) Η Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας με αποστολή την 

εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της ΕΥΠ για 
την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του.

β) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια μεταξύ 
άλλων για τον εσωτερικό έλεγχο της ΕΥΠ.

γ) Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, με αρμοδιότητα για την προ-
βολή του έργου της υπηρεσίας και για την ενημέρωση της κοινωνίας για 
τις δράσεις της και για τυχόν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Το νομοσχέδιο, προβλέπει αλλαγές και στη λειτουργία της ΕΥΠ:
Πρώτον, η Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) της ΕΥΠ 

καθίσταται αρμόδια για τη σύνταξη πολιτικών ασφαλείας και οδηγιών 
διαχείρισης των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε όλα τα δίκτυα και 
τους χώρους της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων σε 
συνεργασία μαζί τους, καθώς και για τη συνεχή ενημέρωσή τους σε 
θέματα ασφάλειας.

Δεύτερον, καταργείται η δυνατότητα απόρρητων συμβάσεων 
στο Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
(ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)

 Πηγή: dikaiologitika.gr
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Με τον Δήμαρχο Βέροιας συναντήθηκε 
το νέο ΔΣ των «Φίλων του Τριποτάμου» 

Με τον δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη και τον αντιδήμαρχο πε-
ριβάλλοντος και καθαριότητας Βασίλη Παπαδόπουλο συναντήθηκαν χθες 
Τρίτη, τα μέλη του νέου Δ.Σ. του συλλόγου “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟ-
ΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ” , στο δημαρχείο της πόλης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και συνεργατικό επίπεδο, κα-
τά την οποία συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που άπτονται της προστασίας 
και ανάδειξης του ποταμού της πόλης μας και ανταλλάχθηκαν εποικοδομη-
τικά απόψεις.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας 
τους με κοινό σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομίας, αλλά και της ενημέρωσης και 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την αξία του Τριπόταμου, κάτι που 
αποτελεί και το βασικό πυλώνα δράσης του συλλόγου από την ίδρυσή του. 

Διατυπώθηκε ακόμη η επιθυμία του συλλόγου να συνεχισθεί και να επε-
κταθεί η προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών για το 
ποτάμι της πόλης μας, προσθέτοντας κι άλλες παράλληλες δράσεις στον 
καθιερωμένο πλέον διαγωνισμό ζωγραφικής, μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά του. Συζητήθηκαν ακόμη οι δυνατότητες συνέργιας του 
Δήμου για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

Έγινε ενημέρωση προς τον Δήμο για την κακοποίηση των ενημερωτικών πινακίδων που είχαν τοποθετηθεί τον προηγούμενο χρόνο και 
συζητήθηκαν τρόποι ασφαλέστερης επανατοποθέτησής τους.

Κατατέθηκε τέλος αίτημα του συλλόγου για παραχώρηση στέγης όπου θα συντονίζονται οι δραστηριότητές  του, με την ευχή να ευοδω-
θούν! 

Υπογράφηκε η σύμβασης του 
έργου «ενδοδημοτική οδοποιία 
λοιπών δημοτικών ενοτήτων 

δήμου Βέροιας (2022)»
Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟIΪΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗ-

ΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (2022)» προχώρησαν ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης με τον Νικόλαο Π. Καϊσίδη, 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε. Το σύμβαση αφορά στην εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης στις Δημοτικές Ενότητες: • 
Δοβρά • Μακεδονίδος  • Αποστόλου Παύλου • Βεργίνας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 400.000€ και η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδια έσοδα.

Παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων: Τι αλλαγές 
φέρνει το νέο νομοσχέδιο για  ΕΥΠ και άρση απορρήτου



 Έπεσε η αυλαία του 48ου Πανελλήνιου 
Συνέδριου Φιλολόγων που διοργάνωσε 
(10 – 12 Νοεμβρλιου) η Πανελλήνια Ένω-
ση Φιλολόγων, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων 
Ημαθίας, με τη συνεργασία του Δήμου 
Βέροιας, το οποίο είχε ως θέμα του: «Ο 
ελληνοτουρκικός πόλεμος 1919-1922. Από 
τη Μεγάλη Ιδέα στην Μικρασιατική Τρα-
γωδία».

Η θεματική του Συνεδρίου του προσέ-
δωσε και επετειακό χαρακτήρα με αφορμή 
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή, αλλά το κατέστη-
σε και ιδιαίτερο επίκαιρο στο πλαίσιο της 
όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε δια 
ζώσης στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών στη Βέροια και στο Χώρο 
Τεχνών, αλλά υπήρξε και η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής μετάδοσης του πολλαπλασι-
άζοντας έτσι την εμβέλεια του.

Η μαζική προσέλευση των συνέδρων, αλλά και ευρύτερου κοινού, η 
ποσότητα και η ποιότητα την εισηγήσεων, σε συνδυασμό με τον πλού-
σιο επιστημονικό διάλογο που αναπτύχθηκε το έστεψε με εξαιρετική 
επιτυχία και ικανοποίησε τους επιστημονικούς στόχους του να φωτιστεί 
το ιστορικό γεγονός στις οικονομικές-πολιτικές-στρατιωτικές και πολι-
τιστικές πτυχές του, ώστε να αποτελέσει πυξίδα στις προκλήσεις της 
σύγχρονης εποχής.

Χαιρετισμοί απευθύνθηκαν την πρώτη ημέρα  (Πέμπτη 10/11) α-

πό τους:   Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, Διευθυντή 
Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας κ. Αθανάσιο Αλατζόγλου, Πρόεδρο του Συν-
δέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων κ. Δημήτριο Ταλιαδώρο,  την 
Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυρία Ελένη Χειμαριού, την Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας κυρία Ευγενία Καβαλλάρη, τον συντο-
νιστή Φιλολόγων του 3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας κ. Π.  Περπερίδη, τη 
συντονίστρια Φιλολόγων του 3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας κα Βάνα Αγ-
γέλη και τον εκπρόσωπο του Δ.Σ της ΟΛΜΕ (παρόντες ο αντιπρόεδρος 

του Δ.Σ Δ. Ακτύπης και το μέλος του Δ.Σ. Τσούχλος).
Οι εργασίες του Συνεδρίου πλαισιώθηκαν από την ξενάγηση των 

συνέδρων στο ιστορικό κέντρο της Βέροιας που πραγματοποίησαν η 
εκπαιδευτικός – ξεναγός Αγγελική Γιαννάκη και ο δημοσιογράφος-συγ-
γραφέας Αλέκος Χατζηκώστας αναδεικνύοντας την αρχαία, βυζαντινή 
και σύγχρονη διαδρομή της πόλης και από τις μελωδίες της Μικτής Χο-
ρωδίας της ΚΕΠΑ με μαέστρο τη Δήμητρα Ζησέκα, στην ολοκλήρωση 
των εργασιών.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 48ο Πανελλήνιο  
Συνέδριο Φιλολόγων, στη Βέροια
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Άγγελος Τόλκας: 
«Ο κ. Μητσοτάκης ως ο πολιτικός 

προϊστάμενος των παρακολουθήσεων 
έχει πλήρη πολιτική ευθύνη

και δεν έχει καμιά
 νομιμοποίηση να κυβερνά πια»

Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, Άγγελου Τόλκα, γνωστοποιούνται τα 
εξής:

 «Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει η ίδια την κρίση δημοκρατίας που περνάει η χώρα μας και 
μας έχει εκθέσει διεθνώς. Κάνουν παρακολουθήσεις και εκμεταλλεύονται όλους τους θεσμούς για 
να παρατείνουν την θητεία τους και να μοιράσουν κάθε ευρώ του ταμείου ανάκαμψης σε εκλεκτούς 
και κολλητούς», τόνισε ο βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Άγγελος Τόλκας, σε 
σειρά συνεντεύξεών του σε περιφερειακά και αθηναϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς την περασμένη 
εβδομάδα, αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών.

Όλα τα παραπάνω γίνονται ακόμη πιο δυσώδη μετά και τις αποκαλύψεις της «φιλοκυβερνητι-
κής» εφημερίδας «Το Βήμα» της τελευταίας Κυριακής, η οποία αποκαλύπτει την προμήθεια και λει-
τουργία του παράνομου συστήματος παρακολούθησης Predator από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Α. Τόλκας επισήμανε ότι την ίδια στιγμή οι Ημαθιώτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα 
οικονομικά βάρη και την ακρίβεια που η κυβέρνηση έχει αφήσει ανεξέλεγκτη. Αντί να εφαρμόζονται 
πολιτικές αναδιανομής και όχι συγκέντρωσης του πλούτου, η Κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα ξανά σε 
μνημόνιο γιατί δεν σέβεται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Παράλληλα η μόνη πολιτική της είναι ε-
πιδόματα, τα χρήματα για τα οποία τα συγκεντρώνει και πάλι από τις τσέπες των πολιτών μέσω της 
ακρίβειας και των έμμεσων φόρων. 

Ανέφερε δε ότι ο κ. Μητσοτάκης φτωχοποιεί την μεσαία τάξη ενώ την είχε παραπλανήσει με 
ψεύτικες υποσχέσεις για καλύτερες ημέρες. Παράλληλα, σημείωσε πως σε τίποτα δεν μοιάζει πια ο 
Πρωθυπουργός με κεντρώο πολιτικό και ότι οι δημοκράτες πολίτες πρέπει να αντιδράσουν.  

«Το καλάθι του νοικοκυριού έρχεται μετά από πολλαπλές αυξήσεις στα ίδια τα προϊόντα που πε-
ριλαμβάνει και χωρίς κανείς να διασφαλίζει ότι νέες αυξήσεις δεν θα μετακυλήσουν σε άλλα από τα 
δεκάδες χιλιάδες προϊόντα ενός σούπερ μάρκετ», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας τις παρεμβάσεις του, ο Α. Τόλκας σημείωσε ότι απέναντι στην αδιαφορία και την 
επιλογή αισχροκέρδειας που κάνει ο Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την μείωση στο 6% του ΦΠΑ στα 
τρόφιμα και την μείωση του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ.

Τέλος, υπενθύμισε ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα απαντούν στα δομικά προ-
βλήματα της ελληνικής οικονομίας».  

Εκδρομή του Χορευτικού Ομίλου Βέροιας 
 στο Βελβενδό Κοζάνης

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, μέλη και φίλοι του 
Χορευτικού Ομίλου Βέροιας πραγματοποίησαν εκδρομή 
στον Βελβενδό Κοζάνης. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι 
η επαναδραστηριοποίηση του Ομίλου μετά την απραγία ε-
ξαιτίας του κορωνοϊού ήταν γενικά δυναμική με νέα μέλη και 
νέα όρεξη για δράση.

Οι εκδρομείς επισκέφτηκαν τον Βελβενδό, περιηγήθη-
καν την κωμόπολη και κατόπιν περπάτησαν το όμορφο και 
επιμελώς διαμορφωμένο μονοπάτι στο Φαράγγι του Σκε-
πασμένου, το οποίο απέχει περίπου 3-4 χιλιόμετρα από 
τον Βελβενδό. Αξίζουν συγχαρητήρια στους κατοίκους και 
την Αυτοδιοίκηση της περιοχής για την καλοδιατήρηση του 
τουριστικού αυτού πόλου. 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι στην εκδρομή συμμετείχε 
και ο ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο ΑΠΘ, ο βερ-
γιώτης Αντώνης Μπουσμπούκης μετά της συζύγου του, 
κατ από το Ξηρολίβαδο. Ο Όμιλος τον ευχαριστεί για την 
παρουσία του και για τις πολύτιμες επιστημονικές πληρο-
φορίες που προσέφερε κατά την διάρκεια της εκδρομής 
σχετικά με τα γλωσσολογικά στοιχεία για την ετυμολογία 
του ονόματος του Βελβεντού. Οφείλουμε να τιμούμε τους 
λόγιους και ανθρώπους των Γραμμάτων της πόλης μας. Ευ-
χαριστούμε επίσης τον Γιώργο Μαλούτα για  την φωτογρα-
φική κάλυψη της εκδρομής, καθώς και τον φίλο Δημήτρη 
Μπουκάλη από την Κοζάνη, μύστη της ελληνικής παράδο-
σης, για την παρέα και την καθοδήγηση στην εκδρομή.

Το φθινοπωρινό τοπίο της συγκεκριμένης περιοχής απο-
τέλεσε μια πραγματική απόλαυση και χαλάρωση για όλους, 
μια επιβεβαίωση για την σταθερή και καθομολογημένη  ά-
ποψη για την ομορφιά της ελληνικής Φύσης.

Η αποστολή το μεσημέρι κατέληξε στη τουριστική Νεράι-
δα (χωριό) Κοζάνης, όπου απόλαυσε και την τεχνητή λίμνη 
του Φράγματος Πολυφύτου. Εκεί γευμάτισε στη κέντρο 
Ανεμοχάδι και κατόπιν διασκέδασε με παραδοσιακούς 
χορούς μέχρι αργά το απόγευμα με ένα ακατάπαυστο γλέντι, όπου μάλιστα οι χορευτές του ομίλου συγχόρε-
ψαν με μια χορευτική ομάδα από την Καρδίτσα∙ η συνάντηση έγινε εντελώς τυχαία! Οι Έλληνες ξέρουν να 
κάνουν φίλους και να γλεντούν μαζί!

Από τον Χορευτικό Όμιλο Βέροιας: 
Ο πρόεδρος & χοροδιδάσκαλος 

Τσιαμήτρος Κ. Γιάννης



Από την Φρόσω Καρασαρλίδου, Βουλευτή 
Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την περίοδο 2015-2021, 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Η κυβέρνηση που ανέστειλε για μήνες ε-
κατοντάδες επεμβάσεις, που εξώθησε χιλιάδες 
κόσμου να πληρώσει πανάκριβα σε μεγάλα ιδιω-
τικά θεραπευτήρια, με ανυπολόγιστες συνέπειες 
για τους ασθενείς που δεν είχαν να πληρώσουν, 
δίνει τη χαριστική βολή στη Δημόσια Υγεία.

Το νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Περί-
θαλψη, μεταξύ άλλων, δίνει δυνατότητα στους 
νοσοκομειακούς γιατρούς να ανοίξουν ιδιωτικά 
ιατρεία, αλλά και να χειρουργούν εκτός νοσο-
κομείων σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές. 
Αντιστρατεύεται ευθέως τον δημόσιο χαρακτήρα 
του ΕΣΥ, αφού πλέον οι πολίτες ωθούνται να 
πληρώνουν από την τσέπη τους για να νοσηλευ-
θούν ή να εξυπηρετηθούν! Μετακυλίει ολοένα και 
μεγαλύτερο κόστος στους ίδιους τους ασθενείς, 
ενώ πλήττει σοβαρά και τα μικρά ιδιωτικά ιατρεία.

Το εδραιωμένο στη συνείδηση όλων δωρεάν 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποκούμπι των πολιτών 
στις δύσκολες στιγμές τους, φαίνεται ότι λαμβάνει 
και επισήμως τέλος. Η κυβέρνηση λέει ωμά στους γιατρούς του ΕΣΥ 
στο εξής να «τα παίρνουν» από τους ασθενείς για να συμπληρώσουν 
το εισόδημα τους!

Ασφαλώς το εφιαλτικό αυτό σενάριο πρέπει να αποτραπεί. Και μό-
νον μια προοδευτική κυβέρνηση είναι σε θέση να αλλάξει τις εξελίξεις 
υπέρ του Δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας, όπως ακριβώς έκανε την 
περίοδο της διακυβέρνησής της 2015-2019, παρά τις δυσκολίες στα 
δημόσια οικονομικά.

Αυτό που προφανώς επιβάλλεται, είναι η σοβαρή ενίσχυση των 

δημόσιων δαπανών υγείας και η σύγκλιση τους με τον μέσο όρο της 
Ε.Ε. (7% του ΑΕΠ), για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δεσμευτεί, ώστε 
να γίνει πράξη ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο για:

• Την αντιμετώπιση του brain drain και της πρωτοφανούς κρίσης 
στελέχωσης του ΕΣΥ, με γενναία μισθολογική αναβάθμιση των για-
τρών και των υπόλοιπων επαγγελματικών υγείας, με επιπλέον κίνητρα 
για την προσέλκυση ιατρικού δυναμικού στις άγονες περιοχές-δο-
μές-ειδικότητες, με βελτίωση των συνθηκών εργασίας, εκπαίδευσης 
και επιστημονικής εξέλιξης.

• Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας και στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού μέσω της ενίσχυ-
σης των δημόσιων δομών (ΚΥ-ΤΟΜΥ-ΠΠΙ).

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι το τελευταίο προπύργιο προστα-
σίας για τους μη έχοντες. Την επομένη της επανεκλογής της η κυβέρ-
νηση του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να εξασφαλίσει το αυτονόητο στους 
πολίτες, ένα δωρεάν σύστημα υγείας με εύκολη πρόσβαση ώστε οι 
μη έχοντες να μπορούν να έχουν την κατάλληλη νοσηλεία αλλά και τη 
θεραπεία. Κι αυτό θα πράξουμε όλοι μαζί».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Προ ημερών, οδηγήθηκα ξαφνικά, στο Γ.Ν.Νοσοκομειο Βεροι-

ας-οχι ως ερυθροσταυριτισσα αυτήν τη φορά, αλλά-ως ασθενής.
Μετά το πέρας της πολυήμερης νοσηλείας μου, νοιώθω την α-

νάγκη να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, το Δ/ντη του Παθολογικού 
Τμήματος κ.Χρηστο Κούτρα και τους συνεργάτες του στο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, σε μια εποχή που ως γνωστόν ...ζητεί-
ται το αυτονόητο!

Μαρίνα Ψωμιαδου

«Έφυγε» στα 56 του 
και κηδεύτηκε χθες, 

ο Νίκος Τάκης 
Έφυγε από τη ζωή σε 

ηλικία 56 ετών ο γνωστός 
επιχειρηματίας Νίκος Τάκης  
και κηδεύτηκε χθες Τρίτη 
15 Νοεμβρίου στις 4:00 το 
απόγευμα από τον ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου στο Νεόκα-
στρο Ημαθίας.

Ο εκλιπών διακρινόταν 
για την επαγγελματική, 
κοινωνική και πολιτική του 
δράση, ενώ  υπήρξε πρόε-
δρος της ΔΗΜ.ΤΟ της Νέας 
Δημοκρατίας Αλεξάνδρειας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλι-
κρινή συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του.

Συλλυπητήριο για το θάνατο 
του Νίκου Τάκη Τάκη

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του εκλι-
πόντος Νικολάου Τάκη.

Ο εκλιπών υπηρέτησε τα πολιτικά πράγματα της περιοχής με ή-
θος, συνέπεια και αξιοπρέπεια και ήταν ένας πρωτοπόρος επαγγελ-
ματίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Τον χαρακτήριζαν η καλοσύνη 
και ο σεβασμός και κατάφερε να χαίρει της καθολικής αποδοχής και 
εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συλλυπητήρια δήλωση 
Τάσου Μπαρτζώκα για την 
απώλεια του Νίκου Τάκη 

Εκφράζω στην οικογένεια του Νίκου Τάκη, τα ειλικρινή μου συλ-
λυπητήρια, για την απώλειά του. Ο Νίκος ήταν ένας δραστήριος ε-
πιχειρηματίας, με υψηλή πολιτική συνείδηση και εμπειρία και ακόμα 
μεγαλύτερη προσφορά, στην Ημαθία και στους ανθρώπους της.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και με συγκίνηση.

Συλλυπητήριο 
της Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Ημαθίας

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία είναι πλέον 
φτωχότερη.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας, ο Πρόεδρος, τα μέλη και τα στελέχη του 
κόμματος,  εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια για 
τον θάνατο του Νίκου Τάκη, Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αλεξάνδρειας, 
στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.  

Δημιουργικός, δραστήριος και  αγαπητός στην τοπική κοινωνία 
θα μείνει για πάντα στη μνήμη όλων μας για την πολυσήμαντη προ-
σφορά του.

Οι σκέψεις, οι προσευχές και οι καλές ευχές μας στην οικογένεια 
του, που τόσο υπεραγαπούσε, σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή της ζωής 
τους.

Καλό ταξίδι Νίκο.....
Για την Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατία Ημαθίας

Ο Πρόεδρος
Γιανναβαρτζής Σταύρος

Φρόσω Καρασαρλίδου: Γκρεμίζουν τα θεμέλια
της Δημόσιας Υγείας - Ωθούν τους γιατρούς 

σε περισσότερες ώρες εργασίας και τους ασθενείς 
σε περισσότερες πληρωμές για υπηρεσίες υγείας
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Περίληψη διακήρυξης δημόσιου 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατο-

μικής προστασίας το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»,  συνολικής αξίας 32.023,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(28.339,29 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  176753 συστ. 
ΕΣΗΔΗΣ )

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 του Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α.  
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τι-

μής μονάδας (σε ευρώ), χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες, 

(2,4,6,8,10)  για τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών  : από την ανάρτηση διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Τετάρτη 30 /11/2022 και ώρα 23:59:00  μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 1/12/2022 και ωρα 11:00  π.μ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το 

άρθρο 25,  Ν.4412/2016.
Οι ανωτέρω 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.

Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον τριάντα μέρες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη (άρθρο 
2.2.2. της διακήρυξης). O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες. Ο προμηθευτής 
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύη-
ση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης (άρθρο 4.1 της διακήρυξης Ο χρόνος ισχύος της εγγύη-
σης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον έντεκα μήνες (11) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες 
από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ δέκα (10) μήνες.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην δια-

δρομή : 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. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ευχαριστήριο του συλλόγου Μ.Α.μ.Α
Ευχαριστούμε θερμά  τη φίλη του συλλόγου μας,κυρία Μυρτώ Κελεπούρη(Spitico 

Coscept Store,Αριστοτέλους 1 ,Βέροια),για την προσφορά Χριστουγεννιάτικου δέντρου και 
καλαίσθητων  ειδών ,για το bazaar του συλλόγου μας.

Ευχαριστούμε τη φίλη του συλλόγου μας Άννα Χλωροτύρη (Κατάστημα pin –ela) ,Πλα-
τεία Πλατάνων 6,Βέροια ,για την προσφορά ειδών για το χριστουγεννιάτικο παζάρι του 
συλλόγου μας.

Ευχαριστούμε το ψητοπωλείο ΄Γιάννης’,(Ελ.Βενιζέλου 2 και Μ.Μπότσαρη 27),για την 
προσφορά γεύματος και αναψυκτικών για τους ωφελούμενους του κδαπ αμεΑ του συλλό-
γου μας.

Με εκτίμηση το ΔΣ 

Γλέντησαν σε κρητικούς ρυθμούς, 
στην 14η Γιορτή Τσικουδιάς

Με απόλυτη επιτυχία, ο Σύλλογος Κρητικών Νομού 
Ημαθίας πραγματοποίησε το Σάββατο 12/11/2022 την 
εκδήλωση του, για την 14η Γιορτή Τσικουδιάς.

Στο πολυχώρο «Μεϊντάνι» στη Βέροια και ύστερα 
από δύο χρόνια εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, οι 
Κρητικοί, και όχι μόνο, του Νομού Ημαθίας, είχαν την 
δυνατότητα να ξανά συναντηθούν, να διασκεδάσουν και 
να γλεντήσουν σε κρητικούς ρυθμούς.

Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου 
κος Αλιγιζάκης Στέλιος οποίος σύστησε το νέο Δ.Σ που 
εκλέχτηκε πρόσφατα, ανέφερε το αίτημα του συλλόγου 
προς το Δήμο Βέροιας για το θέμα στέγασης, καθώς και 
την προσπάθεια απόκτησης και ανανέωσης των στολών. 

Στη συνέχεια το λόγο είχε ο Γιώργος Σφακιανάκης με 
το συγκρότημα του, που κράτησε το κέφι αμείωτο μέχρι 
τις  πρώτες πρωινές ώρες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία οι αντιδή-
μαρχοι Τεχνικών – Πολεοδομίας – Κτηματολογίου – Πε-
ριουσίας κος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής & Καινοτομίας κος 
Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.

«Ήταν η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά τον κορω-
νοϊό, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Ευχαρι-
στούμε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμας 
μας, γεμίζοντας τον χώρο «Μεϊντάνι», χόρεψε και δια-
σκέδασε μαζί μας», τονίζει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του κλείνοντας με τους στίχους: Λύρας τση Κρήτης γέννημα κι 
ακριβοθυγατέρα οντ’ αρχινάς να κελαηδείς τη νύχτα κάνεις μέρα.

H Μ.Α.μ.Α συμμετείχε στο 2ο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  του grow4autism

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου έλαβε το 2ο κα-
τά σειρά εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου 
grow4autism ,το οποίο πραγματοποιήθηκε από το 
Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης 
του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατό-
μων και αφορά τη δημιουργία δικτύου φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο του αυτισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορούσε στην συ-
στηματική και αποτελεσματική προσέλκυση και αξιο-
ποίηση εθελοντών και διοργανώθηκε  σε συνεργασία 
με την ΑΜΚΕ ΕΛΙΞ. Συμμετείχαν ενεργά περισσότε-
ροι από 20 στελέχη συλλόγων ατόμων με αυτισμό 
,γονέων /φροντιστών  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
καθώς και εργαζόμενοι  από τους 30 φορείς, οι οποίοι 
αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη του δικτύου .Είχαμε 
την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε  βιωματικά μέσα 
από εξιδεικευμένες ασκήσεις.Ανάμεσα στα θέματα τα 
οποία συζητήθηκαν ήταν:

-Οι βασικές αρχές και πρακτικές του εθελοντισμού 
και η καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης

- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εθελο-
ντών και των οργανώσεων

- Τα κίνητρα, τα οφέλη αλλά οι ματαιώσεις της 
συνεργασίας

- Η αποτελεσματική προσέλκυση εθελοντών και οι 
τεχνικές αξιολόγησης τους

- Η αποτελεσματική αξιοποίηση εθελοντών σε δο-
μές ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής

Το σύλλογο Μ.Α.μ.Α εκπροσώπησαν η Dr Ειρήνη 
Αναγνώστου,σχολική ψυχολόγος και επιστημονική 
συνεργάτης του συλλόγου μας,η πρόεδρος Ελένη 
Γεωργιάδου- Στεφανάκη και η Αναστασία Φλώρου 
,μέλος ΔΣ και υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων 
κδαπ ΑμεΑ Μ.Α.μ.Α.Το Δίκτυο θα διοργανώσει το 3ο 
κατά σειρά εκπαιδευτικό πρόγραμμα τον Φεβρουάριο 
του 2023 όπου η Μ.Α.μ.Α θα συμμετέχει για ακόμη 
μια φορά. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 637241e8eb32ff008de2ad15 στις 14/11/22 15:48
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Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής 
προστασίας το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»,  συνολικής αξίας 32.023,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(28.339,29 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  176753 συστ. 
ΕΣΗΔΗΣ )

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 2- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9 Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

8.165,99

ΟΜΑΔΑ 4- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ (ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9 Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

3.996,50

ΟΜΑΔΑ 6- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 
(ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15810000-9 Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

1.627,67

ΟΜΑΔΑ 8- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (για 
παιδικούς σταθμούς) (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15511100-4 Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.448,82

ΟΜΑΔΑ 10- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
(γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας) 
(ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

15511100-4 Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.784,41

ΣΥΝΟΛΟ 32.023,39 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 του Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α.  
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής μονάδας 
(σε ευρώ), χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες, (2,4,6,8,10)  
για τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία υποβολής προσφορών  : από την ανάρτηση διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Τετάρτη 30 /11/2022 και ώρα 23:59:00  μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 1/12/2022 και ωρα 11:00  π.μ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  
Ν.4412/2016.
Οι ανωτέρω 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.

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.11.14 19:12:35
EET
Reason:
Location: Athens

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΤΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Την Τετάρτη 16-11-2022 και ώρα 09.00 έως 13.00 διοργανώνουμε την καθιερωμένη 

εξαμηνιαία αιμοδοσία μας, στον χώρο του ΟΤΕ στη Βικέλα.
Καλούμε τα μέλη, τους οικείους τους και τους φίλους μας να ενισχύσουν την προσπάθειά 

μας.
Από το Δ.Σ.

Εορτασμός του Πολυτεχνείου στη Βέροια
Την επέτειο του Πολυτεχνείου τιμά ο Δήμος Βέροιας την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 με 

τις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώου της πόλης στην πλα-

τεία Ωρολογίου.
• Ώρα 12.10:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.
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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ: 

ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ 
ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ….

 Από την  Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑΣ, ανακοινώνονται τα εξής:

«Κατήφορος χωρίς τέλος φαίνεται πως είναι η δι-
αδρομή που έχει συνειδητά επιλέξει η Διοίκηση του 
Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας. Ύστερα από τις εξό-
φθαλμα κομματικές τοποθετήσεις των παιδιών του 
κομματικού σωλήνα σε θέσεις ευθύνης οργανικών μο-
νάδων (τμημάτων, τομέων και διευθύνσεων), έρχεται 
να καλλιεργήσει  κλίμα τρομοκρατίας, παρακωλύοντας 
την ελεύθερη και απρόσκοπτη συνδικαλιστική δράση, 
εντελώς ανερυθρίαστα και αλαζονικά, εφαρμόζοντας 
κατά γράμμα  την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Μετά τις πρόσφατες εκλογές, στο νοσοκομείο, για 
την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζο-
μένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η ίδια δοκιμασμέ-
νη συνταγή του αυταρχισμού και των απειλών εφαρ-
μόζεται και για τις επικείμενες εκλογές του Σωματείου 
εργαζομένων στο νοσοκομείο Βέροιας.

Πληροφορίες, που έχουν διαρρεύσει, κάνουν λόγο 
για άσκηση πίεσης και επιρροής, προκειμένου να κα-
ταρτιστούν συγκεκριμένοι συνδυασμοί ψηφοδελτίων 
της προτίμησής της, απαιτώντας από εργαζόμενους 
δήλωση συμμέτοχής σε συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. 
Δήλωση συμμετοχής που αποτελεί, κατ’ ουσίαν, δήλω-
ση υποταγής. Επιπλέον, ασκείται ευνοϊκή ή δυσμενής 
μεταχείριση των συμμετεχόντων και των υποψηφίων 
που διεκδικούν την ψήφο των συναδέλφων τους, 
αναλόγως της πρόθεσης ή της απόφασής τους να 
συμμετέχουν στον έναν ή τον άλλο συνδυασμό. Έ-
τι περισσότερο, δεν διστάζει, προς αποφυγή τυχόν 
δυσάρεστης, για αυτήν, έκβασης των εκλογών, να 
συνετίσει με τις κατάλληλες “νουθεσίες” όσους ανεπι-
θύμητους προτίθενται να είναι υποψήφιοι με άλλους 
συνδυασμούς, πέραν αυτού της δικής της επιλογής και 
προτίμησης.  

Την ίδια χρονική στιγμή που το νοσοκομείο (όπως 
άλλωστε και όλα τα νοσοκομεία της χώρας) “νοσεί” 
από την έλλειψη ιατρών και νοσηλευτών, την ίδια χρο-
νική στιγμή που λόγω υποστελέχωσης δεν ικανοποι-
ούνται οι ανάγκες για χειρουργικές επεμβάσεις πέραν 
των επειγουσών και οι βάρδιες σε τμήματα καίριας ση-
μασίας καλύπτονται από ειδικευόμενους νοσηλευτές, η 
Διοίκηση επιμένει να θέτει άλλες προτεραιότητες όπως 
αυτή της παρακώλυσης των ελεύθερων συνδικαλιστι-
κών δράσεων. Αν αυτό δεν αποτελεί απόδειξη αλαζο-
νείας και κατάχρησης εξουσίας τι άλλο άραγε μπορεί 
να σημαίνει άραγε; 

Ας μας επιτραπεί να θυμίσουμε στη Διοίκηση του 
νοσοκομείου Ημαθίας μια  ρήση των προγόνων μας 
“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώ-
πων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι 
ουκ αεί άρχει.” (Αγάθων,450-400 π.Χ.)».

Erasmus+ ΚΑ229: Τέταρτη ανταλλαγή μαθητών 
του προγράμματος «Μe, You and our Europe»

- Φιλοξενία από το 5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας
 Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229, με τίτλο «Μe, You and Οur 

Europe», το 5ο ΓΕ.Λ. πραγματοποίησε κινητικότητα– φιλοξενία στην Ελλάδα αποστο-
λών των σχολείων-εταίρων από δύο ευρωπαϊκές χώρες. Στη Βέροια μετέβησαν από 
τις 18 ως τις 22 Οκτωβρίου 2022 τα εξής συνεργαζόμενα σχολεία: το Inspirocollege α-
πό το Ηouthalen-Helchteren του Βελγίου (ως σχολείο-συντονιστής) και το Ι.Ε.S. Virgen 
del Pilar από τη Σαραγόσα της Ισπανίας. Κεντρικό θέμα των εργασιών ήταν η ιστορία 
της Ευρώπης, η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θεσμοί της, ο τρόπος λειτουργί-
ας της και οι προοπτικές της. 

Για μία εβδομάδα 4 εκπαιδευτικοί και 17 μαθητές και μαθήτριες από τα συνεργαζό-
μενα σχολεία φιλοξενήθηκαν από το ελληνικό σχολείο• 17 μαθητές και μαθήτριες και 5 
εκπαιδευτικοί από το ελληνικό σχολείο υποδέχτηκαν τους εταίρους τους και συνεργά-
στηκαν με στόχους, αφενός, την ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν 
την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και, αφετέρου, την κατανόηση της αξίας του 
«ενεργού πολίτη». Για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, οι διεθνικές ομά-
δες ερεύνησαν και παρουσίασαν θέματα σχετικά με την Ευρώπη, παρακολούθησαν 
διαλέξεις στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας «Europe 
Direct» και το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια, 
επισκέφτηκαν αρχαιολογικούς χώρους, όπως το Μουσείο των Αιγών, τη Σχολή Αριστο-
τέλους στη Μίεζα, τον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, περπάτησαν σε βορειοελλαδίτικα 
πολιτιστικά σημεία αναφοράς, όπως την Παλιά Πόλη Βέροιας και την αντίστοιχη της 
Έδεσσας, τον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου, αλλά και την σύγχρονη πόλη της 
Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και, φυσικά, 
γεύτηκαν τις νοστιμιές της ελληνικής κουζίνας.

Όλες οι εμπειρίες ήταν γεμάτες με έντονα συναισθήματα και στάθηκαν αφορμή για να αναλογιστεί κανείς για μια ακόμη φορά την απίστευτη αποτε-
λεσματικότητα των προγραμμάτων Erasmus και τη συμβολή τους στην διαπολιτισμική επαφή, στην εξάσκηση των ξένων γλωσσών και στην τόνωση της 
ευρωπαϊκής συνείδησης!

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κα εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι το Ι.Κ.Υ.

Ξεκίνησαν τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Νάουσας 
 
Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νά-

ουσας, με την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Παιδείας - Νεολαίας  και του 
Νομικού Προσώπου “ΚΚΠ&Α Δ. Νάουσας”. 

Στο πλαίσιο της έναρξης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου,  πραγματο-
ποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (14.11.2022) αγιασμός, παρουσία 
του Αντιδημάρχου Παιδείας και Νεολαίας Βασίλη Τζουβάρα και της Προ-
έδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ-
ης Στέλλας Αραμπατζή. 

Επισημαίνεται ότι τα φροντιστηριακά μαθήματα Γυμνασίου και Λυ-
κείου πραγματοποιούνται από καθηγητές, που συμμετέχουν εθελοντικά 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, σε αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού 
«Χρ. Λαναράς»,  προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της φροντιστηρια-
κής δαπάνης σε παιδιά οικογενειών, οι οποίες δυσκολεύονται να αντιμε-
τωπίσουν το εν λόγω κόστος.

Η επιθετικότητα των αδέσποτων σκυλιών 
και η πρόληψη του φαινομένου 

Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Η δημοσιοποίηση σποραδικών περι-
στατικών επιθετικότητας που εκδηλώνονται 
από ασυνόδευτα σκυλιά εναντίον ανυποψί-
αστων διερχόμενων πολιτών, επαναφέρει 
στο προσκήνιο ένα χρόνιο ζήτημα με έκδη-
λες υγειονομικές, αισθητικές και πολιτισμι-
κές παραμέτρους. 

Ανακαλείται δε στη μνήμη το απαρά-
δεκτο φαινόμενο της εκδηλούμενης κατά 
καιρούς αντίδρασης, με την εξόντωση α-
συνόδευτων σκυλιών και της εγκατάλειψης 
τους σε δημόσιους χώρους, πράγμα το 
οποίο αποτελεί σαφέστατη πολιτισμική ο-
πισθοδρόμηση, αισθητική βαρβαρότητα και 
σοβαρότατη υγειονομική απειλή, ιδιαίτερα 

για τα ανυποψίαστα παιδιά. Οι εύλογες αντιδράσεις που εκδηλώνονται από 
το ανεπίτρεπτο γεγονός της εξόντωσης ασυνόδευτων σκυλιών, δεν αναιρούν 
τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού 
τους και την επιθετικότητα που περιστασιακά εκδηλώνουν. 

Τα δημοσιοποιούμενα περιστατικά επιθετικότητας αναδεικνύουν πράγ-
ματι για μια ακόμη φορά τα προβλήματα που προκαλούνται από την κατά 
καιρούς παρουσία αριθμού αδέσποτων σκυλιών, τα οποία σε αγελαία και 
ημιάγρια κατάσταση περιέρχονται τις αστικές κυρίως περιοχές. 

Η ανεξέλεγκτη παρουσία των ασυνόδευτων αυτών ζώων, εκτός από το 
αισθητικό μέρος, ελλοχεύει κινδύνους για την δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε 
ορισμένες περιόδους του έτους που αναπτύσσουν ιδιαίτερη επιθετικότητα. 
Το πρόβλημα συνολικώς απασχολεί από πολλών ετών τις τοπικές κοινωνίες 
και αποτελεί αντικείμενο τακτικών αναφορών στα ΜΜΕ, στις τοπικές Αρχές 
και στους Φορείς. Παρά όμως τον έντονο προβληματισμό που διαρκώς α-
ναπτύσσεται, δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα ουσιαστική λύση με αποτέλεσμα η 

κατάσταση αυτή να παρατείνεται. 
Η ίδρυση και λειτουργία κυνοκομείων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε α-

ποτέλεσμα κοινωνικών διεκδικήσεων πολλών ετών, τελικά δεν αποδίδει τα 
αναμενόμενα προφανώς λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους. Οι σύγχρονες 
αντιλήψεις ζωοφιλίας που κυριαρχούν ανά τον κόσμο δεν επιτρέπουν την 
επίλυση του προβλήματος με μεθόδους εξόντωσης των συμπαθέστατων 
τετραπόδων, τα οποία η Ιστορία τα έχει αναγάγει σε φίλους, φύλακες και 
συντρόφους του ανθρώπου. Η θλιβερή δε κατά καιρούς εξόντωση των αδε-
σπότων δεν αναιρεί αυτήν την ιστορική πραγματικότητα. 

Ο μόνος επομένως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος που εκδη-
λώνεται με τα αδέσποτα σκυλιά είναι ο έλεγχος του πληθυσμού τους κατά 
τρόπον ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους και με αυτόν 
τον τρόπο να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός τους. 

Ο συγκεκριμένος πληθυσμιακός έλεγχος πρέπει να αποτελέσει αντικεί-
μενο ειδικού προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί με ευθύνη των καθ 
ύλη αρμόδιων υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να έχει ως 
αντικείμενο τον κτηνιατρικό έλεγχο, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τον εμβο-
λιασμό και την σταδιακή στείρωση όλων των αδέσποτων σκυλιών. 

Η εκπόνηση πριν από όλα εμπεριστατωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης 
είναι περισσότερο από αναγκαία για να καταστεί εφικτή και η εξασφάλιση 
πόρων για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση 
το όλο έργο αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Αρχών. 

Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας των Υπηρεσιών να ανταποκρι-
θούν σε αυτό το έργο, η εκπόνηση της μελέτης και η υλοποίηση του προ-
γράμματος πρέπει να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα μετά από προκήρυξη 
διαγωνισμού. Ευθύνη των τοπικώνΑρχών είναι η αναζήτηση και εξασφάλιση 
χρηματοδοτήσεων, τόσο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους όσο και 
από οικεία συμμετοχή. Μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά ο πλη-
θυσμός των αδέσποτων σκυλιών, χωρίς την εκδήλωση ενεργειών εξόντωσης 
που μας παραπέμπουν στην βαρβαρότητα και την πολιτισμική οπισθοδρό-
μηση.



Ξεκινάει την προσεχή 
Κυριακή το πρωτάθλημα 
της Β’ Εθνικής γυναικών 

με την ομάδα της Βέροιας να 
αντιμετωπίζει στην Κομοτηνή την 
τοπική ομάδα.

Αναλυτικά ΄το πρόγραμμα της 1ης αγωνι-
στικής 

Πανσερραικός- Μέντεκας Καλαμαριάς 
Δοξα  2016 ΠΣ - Λέοντες ΑΟ 
Ροδόπη 87’ - Βέροια Λέιντις 
Βόλος ΝΠΣ - Βασίλισσα Θράκης 
Ρεπό Σειρήνες Γρεβενών

Συλλυπητήρια της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
Με την αναγγελία του θα-

νάτου του Νικόλαου Τάκη το 
Δ.Σ της ΠΑΕ Βέροια εξέδωσε 
το παρακάτω συλλυπητήριο 

«Το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια, στους οικεί-
ους του Νίκου Τάκη, για την 
απώλεια του προσφιλούς 
τους προσώπου. Ο Νίκος, 
πέρα από φίλος της ομάδας 
μας, ήταν και χορηγός της 
τα τελευταία χρόνια. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάζει.»

Έγινε γνωστό το 
πρόγραμμα της 
3ης αγωνιστι-

κής της Super League 
2. με την ομάδα της 
Βέροιας να υποδέχεται 
στο Δημοτικό Στάδιο 
την Κυριακή 20/11 στις 
3 μ.μ τον Απόλλων 
Λάρισας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΑΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.11.2022
Πανσερραϊκός – ΠΟΤ Ηρα-

κλής (13:45) ΕΡΤ3
ΑΕΛ – Νίκη Βόλου (15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.2022
Αναγέννηση Καρδίτσας – Η-

ρακλής Λάρισας (15:00)
Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ Β 

(15:00)
Βέροια – Απόλλων Λάρισας 

(15:00)
Μακεδονικός – Θεσπρωτός 

(15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.11.2022
Παναθηναϊκός Β – Αλμωπός  

Αριδαίας (15:00)
ΡΕΠΟ: Διαγόρας Ρόδου

ΒΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.11.2022
Καλαμάτα  –  Παναχα ϊκή 

(15:15) ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.2022
Aιγάλεω – ΑΕΚ Β (15:00) ΓΣ 

Ηλιούπολη – Ηρόδοτος (15:00)
Επισκοπή – Χανιά (15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.11.2022
Athens Kallithea – ΟΦ Ιεράπε-

τρας (15:15) ΕΡΤ3
ΠΑΟ Ρουφ - Κηφισιά

* Απόλλων Σμύρνης – Ολυ-
μπιακός Β: Αναβάλλεται και θα 
ορισθεί με νεότερο έγγραφο της 
Διοργανώτριας

ΡΕΠΟ: Προοδευτική
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Κυριακή στις 3 μ.μ. ορίστηκε το παιχνίδι
της 3ης αγωνιστικής Βέροιας-Απόλλων Λάρισας

ΠΑΕ Βέροια
Έκλεισε φιλικό με την Μακάμπι 
Χαιφα που συμμετείχε στο φετινό 

Champions League!

Σημαντικό διεθνή φιλικό αγώνα έκλεισε η ΠΑΕ Βέροια  η οποία 
στις 2 Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Χάιφα, που συμμε-
τείχε στην φετινή διοργάνωση του Champions League!

Αναλυτικά η ενημέρωση αναφέρει:
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με την συνεργασία της Ethosports, μετά από 

πολλά χρόνια διοργανώνει επίσημο διεθνες φιλικό με ομάδα που 
συμμετείχε στο φετινό CL.

Η Μακάμπι Χάιφα που θα πραγματοποιήσει την χειμερινή της 
προετοιμασία στην Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψει στη Βέροια την Πα-
ρασκευή 02/12 με ολα τα αστέρια της για ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι!Στην Κομοτηνή οι Veria Ladies. στην πρεμιέρα

της Β’ Εθνικής γυναικών



Έναν σύγχρονο απι-
νιδωτή απέκτησε 
ο Μέγας Αλέξαν-

δρος Τρικάλων, αναβαθμί-
ζοντας έτσι την ασφάλεια 
όλων στην ομάδα της Ημα-
θίας.

Αναλυτικά η ενημέρωση αναφέρει:
Η Διοίκηση του Μεγάλου Αλεξάν-

δρου θέλει να ευχαριστήσει από καρ-
διάς τους συγχωριανούς γιατρούς μας 
Αναστάσιο Γκανιδη και Μαρία Γκανι-
δου, για τη δωρεά ενός σύγχρονου 
φορητού απινιδωτή LIFEPAK CR2 
πλήρως αυτόματου, στην ομάδα μας.

Ο απινιδωτής είναι ένα σύγχρονο 
ιατρικό μηχάνημα που εξασφαλίζει 
πολύτιμο χρόνο μέχρι την διακομιδή 
του ασθενούς στο Νοσοκομείο και η 
χρήση του αποδεδειγμένα σώζει ζωές, 
για άμεση αντιμετώπιση ενός έκτα-
κτου καρδιακού επεισοδίου και βρί-
σκεται στη διάθεσή μας ήδη από την 
έναρξη του πρωταθλήματος.

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά 
τους γιατρούς μας για την στήριξή 
τους στην ομάδα του χωριού μας!

Ο Κώστας Τούτσης θα είναι ο νέος πο-
ροπονητής του Αερωπού Έδεσσας μετά την 
παραίτηση του Γιάννη Πηλαλίδη.

Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και ο 
Κώστας Τούτσης που είχε έρθει στην Αθήνα 
για τα Βριλήσσια, μετακομίζει για δεύτερη 
φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η διοίκηση του Αερωπού κινήθηκε πολύ 
γρήγορα και κάλυψε το κενό του προπονητή 
έτσι όπως έπρεπε για να μην μείνει η ομάδα

χωρίς τεχνικό.
Ο Γιάννης Πηλαλίδης σήμερα ενημέρωσε 

τους αθλητές του Αερωπού, μετά από επικοι-
νωνία που είχε μαζί τους, τους ευχαρίστησε 
για τη συνεργασία και τους ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στη συνέχεια των αγωνιστικών υπο-
χρεώσεών τους.

Το θέμα της παραίτησης του Γιάννη Πη-
λαλίδη, δεν προέκυψε ξαφνικά και ήταν γνω-
στό στη διοίκηση του Αερωπού πριν τον α-
γώνα του Σαββάτου με τον Διομήδη Άργους.

Ορίστηκαν από την 
ΟΧΕ τα παιχνίδια της 
8ης αγωνιστικής στην 

Handball Premier για την 
Τετάρτη 16/11. Ο Ζαφειράκης 
Νάουσας θα παίξει εκτός έδρας.  
στην Θεσσαλονίκη εναντίον της 
ΧΑΝΘ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Βριλησσίων 16:30, Βριλήσσια- Αερωπός 

Έδεσσας (Μερτινιάν- Τόλιος, Κατσίκης)
Κραχτίδης 17:00, Δράμα- Ολυμπιακός 

(Τζαφερόπουλος- Θεοδοσίου, Μπουγιάκας)
ΟΑΚΑ 18:00, Δούκας- Διομήδης Άργους 

(Νάσκος-Χαρίτσος, Ανταλής)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΠΑΟΚ- Πυ-

λαία (Φωτακίδης- Κινατζίδης, Μιχαηλίδης- 
Μεϊμαρίδης)

Ιωνικού 19:00, Ιωνικός - ΑΕΚ (Χρηστίδη- 
Σκλαβενίτης, Τσάκωνας)

ΧΑΝΘ 19:00, ΧΑΝΘ- Ζαφειράκης Νάου-
σας (Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρτεμιάν)

Με ιδιαίτερη 
λαμπρό-
τητα και 

σε πανηγυρική 
ατμόσφαιρα ολο-
κληρώθηκε το 8ο 
τουρνουά scrabble 
του Ομίλου 
Σκραμπλ Βέροιας – 
Ημαθίας, το οποίο 
έλαβε χώρα στις 
12-13/11/2022, 
στις εγκαταστάσεις 
του Πολυχώρου 
Ακρόπολη, στη 
Βέροια.

Θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι η εκδήλωση είχε επε-

τειακό χαρακτήρα, καθώς 
συνδυάστηκε με τη συμπλή-
ρωση 10 χρόνων από την ί-
δρυση του συλλόγου. Συμμε-
τείχαν 50 συνολικά παίκτες, 
από τη Βέροια, την Αλεξάν-
δρεια, τη Θεσσαλονίκη, την 
Αθήνα, την Πτολεμαΐδα, την 
Κοζάνη, τη Ρόδο, τη Μήλο, 
την Καστοριά, την Πάτρα, τη 
Χαλκίδα και την Αλεξανδρού-
πολη.

Όλοι αγωνίστηκαν σε 7 
αγώνες με σύστημα ελβετι-
κό. Το εξωαγωνιστικό πρό-
γραμμα πλαισιώθηκε από 
την ξενάγηση στη Βεργίνα 
και τη βραδινή δεξίωση στο 
εστιατόριο La Vista.

8oscrabblevernik2
Στην τελετή απονομών 

η πρόεδρος του Ομίλου Α-
ναστασία Καρακόλη, αφού 

πρώτα συνεχάρη όλους τους 
παίκτες, εξέφρασε τις θερ-
μές της ευχαριστίες προς 
την Κοινωφελή Επιχείρη-
ση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας, προς τους 
χορηγούς (Βιβλιοπωλείο 
Εξώφυλλο, Φούρνος Ζαχα-
ροπλαστείο Κόγια, Φούρνος 
Ζαχαροπλαστείο Χοντρα-
ντώνη), προς τον Γιώργο 
Μουζεβίρη που επιμελήθηκε 
τις κληρώσεις, προς τον Σω-
κράτη Αληχανίδη που επιμε-
λήθηκε την καταχώριση των 
αποτελεσμάτων, προς την 
κ. Μαρία Παπαδοπούλου και 
τις μικρές Ιωάννα και Ελένη 
που έφεραν άψογα εις πέ-
ρας τα καθήκοντα των εφό-
ρων, προς την Εύα Ζέρβα 
που ανέλαβε τη φωτογραφι-
κή κάλυψη των απονομών, 
προς την κ. Κλεονίκη Θεο-

δοσιάδου που φιλοτέχνησε 
τα καλαίσθητα βραβεία των 
τριών πρώτων νικητών και 
προς τον κ. Νίκο Μανούδη 
που δώρισε στον πρώτο 
νικητή το βιβλίο του «Στον 
Σταθμό… και άλλες ιστορί-
ες». Ανασκόπηση της δεκαε-
τούς πορείας του ΟΣΒ έκανε 
η κ. Μαρκέλλα Μάνια.

Την 1η θέση κατέκτησε ο 
Γιώργος Μουζεβίρης, τη 2η 
ο Τάκης Παπαγιαννόπουλος 
και την 3η ο Θράσος Μυρ-
σίνης. Νικητής της Β΄ άτυ-
πης κατηγορίας της ΠΕΣ ο 
Θεόδωρος Καλαντίδης και 
νικήτρια της Γ΄ άτυπης κατη-
γορίας της ΠΕΣ η Μαριγού-
λα Κολιαράκη. Συγχαρητήρια 
στον ΟΣΒ, συγχαρητήρια σε 
όλους τους συμμετέχοντες!
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Με λαμπρότητα και σε πανηγυρική 
ατμόσφαιρα διοργανώθηκε

το 8ο τουρνουά scrabble Βέροιας

Απέκτησε απινιδωτή
ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων

Ποιους ευχαριστεί

Ο Κωστας Τούτσης νέος προπονητής
στον Αερωπό Έδεσσας μετά την παραίτηση 

του Γιάννη Πηλαλίδη

Handball Premier
Σήμερα Τετάρτη 16/11 η 8η αγωνιστική 

ΧΑΝΘ-Ζαφειράκης



Στα δύσκολα κληρώθηκαν   οι ομάδες της 
SL2 στην κλήρωση για τους «16» του Κυπέλ-
λου Ελλάδος. Ένα ζευγάρι Πανσερραικός- Α-
πόλλων Πόντου από την SL2 και ένα ζευγάρι 
από την Γ’ Εθνική Απόλλων Παραλιμνίου- Αγ. 
Νικόλαος έβγαλε η κλήρωση . Η ΑΕΚ έχει την 
πιό ευνοϊκή κλήρωση μέχρι τα προημιτελικά  
Η Βέροια αν ...περνούσε από την Καλλιθέα 
θα αντιμετώπιζε την Λαμία εκτός έδρας, 

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» του Κυ-
πέλλου:

Ολυμπιακός-Ατρόμητος
Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου
Παναθηναϊκός-Βόλος
Λαμία-Athens Kallithea
Λεβαδειακός-Άρης
Κηφισιά-ΑΕΚ
Καλαμάτα-ΠΑΟΚ
Απόλλων Παραλιμνίου-Άγιος Νικόλαος

Στα προημιτελικά προέκυψαν τα παρακά-
τω ζευγάρια:

Νικητής Καλαμάτα-ΠΑΟΚ εναντίον Νικητή 
Παναθηναϊκός-Βόλο

Νικητής Ολυμπιακός-Ατρόμητος εναντίον 
Νικητή Λεβαδειακός-Άρης

Νικητής Απόλλων Παραλιμνίου-Άγι-
ος Νικόλαος εναντίον Νικητή Λαμία-Athens 
Kallithea

Νικητής Κηφισιά-ΑΕΚ εναντίον Πανσερρα-

ϊκός-Απόλλων Πόντου

Οι πρώτοι αγώνες 17-19 Ιανουαρίου και οι 
ρεβάνς 24-26 Ιανουαρίου.

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά:
Νικητής από ζευγάρια Κηφισιά-ΑΕΚ ενα-

ντίον Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου με Νι-
κητή Ολυμπιακός-Ατρόμητος εναντίον Νικητή 

Λεβαδειακός-Άρης
Νικητής Νικητής Απόλλων Παραλιμνίου-Ά-

γιος Νικόλαος εναντίον Νικητή Λαμία-Athens 
Kallithea με Νικητή Καλαμάτα-ΠΑΟΚ εναντί-
ον Νικητή Παναθηναϊκός-Βόλος

Οι αγώνες των ημιτελικών θα γίνουν 7-
9 Φεβρουαρίου και 28 Φεβρουαρίου με 2 
Μαρτίου.

Δύο ήττες για τις ομάδες 
βόλει του Ποσειδώνα Βέροιας

Την ήττα γνώρισαν και οι δύο ομάδες του Ποσειδώνα Βέροιας τόσο 
στις κορασίδες όσο και στην Β’ Εθνική γυναικών.

Στον πρώτο αγώνα οι κορασίδες ηττήθηκαν 0-3 από τον Αριστοτε-
λη Σκύδρας.

Τα κορίτσια προσπάθησαν για το καλύτερο αλλά οι ελλείψεις 
καθώς και οι τραυματισμοί δεν βοήθησαν  .Όμως είναι γνωστή η δυ-
ναμικότητα του Αριστοτέλη Σκύδρας στο άθλημα του βόλει για πολλά 
χρόνια .

Η σύνθεση 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Στέλιος Λουκάς )
1 Βειου Μελινα ,2 Γιοβανουλη Δήμητρα ,3 Βέργου Θωμαη ,4 Πελα-

λιδου Μαριαννα ,5 Βοργιατζιδου Ελένη ,7 Καπνά Ηλιανα , 8 Παντσιου 
Βασιλική ,9 Πετρίδου Δήμητρα ,10 Κατσιγιάννη Ιωάννα ,11 Τσακιριδου 
Ευδοξια , 12 Θεοδωρακόπουλου Αννα , 13 Κουτσαντα Αλεξάνδρα , 15 
Χαρίση Αθανασία ,17 Χατζηαθανασίου Αννα .

ΉττααπότονΠιερικόμε3-0
Για την Β Εθνική Γυναικών στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής 

ηττήθηκαν 0-3 από τον Πιερικό Κατερίνης .

Η σύνθεση
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Στέλιος Λουκάς)
2 Γιορετσιδου Νικολέττα , 3 Κυριακίδου Γιωτα , 5 Γίδιωτη Ειρήνη , 

6 Βέργου Θωμαη , 7 Μπέη Βασιλική , 8 Τσανασιδου Κικη , 10 Βειου 
Μελινα , 11 Τσακιριδου Ευδοξια , 12 Χατζηαθανασίου Αννα , 14 Θεο-
δωρακόπουλου Αννα , 16 Παντσιου Βασιλική , 18 Καπνά Ηλιανα .

Το “3Χ3” πέτυχαν  οι ομάδες 
των ακαδημιών του Φιλίππου 
Βέροιας  στις αγωνιστικές που 
διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου (12-13/11) για 
τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
της ΕΚΑΣΚΕΜ.

ΠΑΙΔΕΣΦίλιπποςΒέροιας
88-49ΑριστοτέληςΣκύδρας
Άνετη επικράτηση για το παι-

δικό μας τμήμα, το οποίο φιλο-
ξένησε το πρωί του Σαββάτου 
(12/11, 10:00) την αντίστοιχη ο-
μάδα του Αριστοτέλη Σκύδρας, 
στα πλαίσια της 5ης αγωνιστι-
κής του Β’ ομίλου. Τα παιδιά του 
Κουρουζίδη κυριάρχησαν από το 
πρώτο δεκάλεπτο και αυξάνοντας 
σταδιακά τη διαφορά έφτασαν 
στη μεγάλη νίκη με 39 πόντους 
διαφορά.

Διαιτητές: Ντόγκας, Νικολαΐ-
δης.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 38-25, 
70-42, 88-49.

Φίλ ιππος Βέροιας (Κου -
ρουζίδης): Σταυρακίδης 24 (1), 
Μπουσμάλης 5, Δούλαλας 28 (1), 
Κουρτζίδης 7 (1), Κερεμίδης 3 (1), 
Μπεσίνας 6 (1), Φωτόπουλος. 
Στεφάνου 10 (1), Τασιόπουλος 5, 
Κυβεντίδης, Χωματάς, Καραγιάν-
νης.

Αριστοτέλης Σκύδρας (Κολο-
βός): Παπαδόπουλος 20 (5), Θε-
οδώρου, Μπόφτσης 4, Ναβρο-
ζίδης, Χαραλαμπίδης 17, Καρα-
γκεζίδης, Πατέλκος, Σαββίδης 2, 
Τόπκας, Ινεμπολίδης 2, Λαζαρίδης 
Γ. 4, Λαζαρίδης Ρ.

Επόμενη αγωνιστική: Ζαφειρά-
κης Νάουσας – Φίλιππος Βέροι-
ας, 19/11, 10:00 (ΔΑΚ Νάουσας).

ΠΑΙΔΕΣΑΓΕΠιερίας44-62
ΦίλιπποςΒέροιας2

Σημαντική εκτός έδρας νίκη 
για το δεύτερο παιδικό τμήμα του 
Φίλιππου Βέροιας, το οποίο βρέ-
θηκε στην Κατερίνη το πρωί του 
Σαββάτου (12/11, 10:00) για να α-

ντιμετωπίσει τον ΑΓΕ Πιερίας στα 
πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του 
Α’ ομίλου.

Στο μεγαλύτερο μέρος της 
αναμέτρησης η ομάδα του Χρή-
στου Μπλατσιώτη είχε τον έλεγχο 
της αναμέτρησης. Μόνο στο δεύ-
τερο δεκάλεπτο πήγε να απειλη-
θεί το προβάδισμά του, ωστόσο 
πολύ γρήγορα διεύρυνε ξανά τη 
διαφορά, ξεπερνώντας και τους 
20 πόντους.

Διαιτητές: Ταρενίδης Κ., Τοπα-
λίδης.

Τα δεκάλεπτα: 8-17, 24-27, 30-
51, 44-62

ΑΓΕ Πιερίας (Πίτσικας): Κορ-
ζίτσα, Βασιλειάδης 2, Πίτσικας, 
Ράπτης, Κατής, Μαυρίδης, Πού-
λιος 9, Χαλεπλής 3 (1), Γραικός 
2, Στρίμπας, Σαββίδης 14 (2), Κό-
τσαλης 14.

Φίλιππος Βέροιας (Μπλατσιώ-
της): Μαργαριτόπουλος 12 (2), 
Στογιάννος 2, Καραβασίλης, Χα-

τζόγλου 19 (1), Πατσιαβούρος 4, 
Καραγεωργίου 9, Μασάδης 4, Τσι-
φλίδης 4, Τόκας 2, Κουρτσίδης 4, 
Βρακόπουλος 2, Κεχαγιάς.

Επόμενη αγωνιστική: Φίλιπ-
πος Βέροιας 2 – Πιερικός Αρχέ-
λαος, 19/11, 10:00 (ΔΑΚ Βικέλας)

ΕΦΗΒΟΙΦίλιπποςΒέροιας
69-49ΑετοίΒέροιας

Την τριάδα των νικών συμπλή-
ρωσε το εφηβικό τμήμα του Φί-
λιππου Βέροιας! Το βεροιώτικο 
ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στον 
Β’ όμιλο του πρωταθλήματος της 
ΕΚΑΣΚΕΜ “βάφτηκε” κόκκινο, με 
τα παιδιά του Χριστόφορου Κου-
ρουζίδη να κερδίζουν με 69-49 
την αντίστοιχη ομάδα των Αετών 
Βέροιας.

Στην πρώτη περίοδο οι, τυπι-
κά, φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο 
δυνατά, ωστόσο οι έφηβοι του 
Φίλιππου έδειξαν χαρακτήρα και 
με κυριαρχική εμφάνιση στο υ-

πόλοιπο του παιχνιδιού κέρδισαν 
με τη σημαντική διαφορά των 20 
πόντων.

Διαιτητής: Μητώνας.
Τα δεκάλεπτα: 10-11, 20-16, 

48-31, 69-39.
Φίλιππος Βέροιας (Κουρουζί-

δης): Κακαλές, Πιπεράκης 4, Σα-
ράντης 15 (1), Χονδροματίδης 11, 
Μπεσίνας 17, Φάκας Ι., Αθανασί-
ου 8, Φαρμάκης, Πέιος 2, Φάκας 
Μ. 12, Σταυρακίδης, Λαζός.

Αετοί Βέροιας (Ιωσηφίδης): 
Ντάκος, Μπουζίκας, Τεγούσες 3 
(1), Κλωναράς 2, Παπαδημητρί-
ου, Σιδηρόπουλος 4, Πετρόπου-
λος 8, Κολέτσας, Λυκοστράρης, 
Γώγος 1, Παπαδόπουλος 7, Ιω-
σηφίδης 14 (1).

Επόμενη αγωνιστική: ΓΑΣ Με-
λίκη – Φίλιππος Βέροιας, 21/11, 
20:00 (ΔΑΚ Μελίκης).
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

14-11-2022 μέχρι 

20-11-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Μπάσκετ
Νίκες για παίδες και έφηβους του Φιλίππου Βέροιας

Τετάρτη 16-11-2022

14:30-21:00ΠΟ-
ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-
ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 

44 23310-26914

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 

23310-27355

1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟ-

ΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 

ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

Φαρμακεία

Κύπελλο Ελλάδος
Στα «δύσκολα» οι ομάδες της Super League 2!

Ευνοϊκή κλήρωση για την ΑΕΚ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 16 Νο-

εμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Επισκοπής Ημαθίας ο Ευθύμιος 
Ντάβλης σε ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 16 Νο-

εμβρίου 2022 στις 12.45 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Συκιάς 
Ημαθίας ο Θωμάς Μελιόπουλος σε 
ηλικία 59 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 15 Νοεμβρί-

ου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 
Μέση Ημαθίας η Βασιλική Μπαλτζή 
σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
 ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Το Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας διοργανώνει προ-
σκυνηματική εκδρομή την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, στον 
τάφο του Αγίου Παισίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Πολιούχου Θεσσαλονίκης.

Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία Ειρήνης στις 10:00 
π.μ.

Για μετάβαση στο  ιερό προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου Σουρωτής, όπου βρίσκεται ο τάφος του 
Αγίου Παισίου μέσα στο μοναστήρι και στη συνέχεια επιστρο-
φή στη Θεσσαλονίκη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου με ενδιά-
μεση στάση για φαγητό ή καφέ ή αντίστροφα.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 15 €.
Εγγραφές και πληροφορίες στο Συσσίτιο: 2332502871 

και στα τηλέφωνα 6970354592 (κ. Χριστίνα), 6944676885 (κ. 
Γιώργος) και 6971891895 (π. Νικόλαος Παπαθεοδώρου).

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων: 
Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την Σύναξη των Πνευματικών 

της Ιεράς Μητροπόλεως μας στην αίθουσα «Μητροπολίτου Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου» στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και 
θα αναπτύξει το θέμα: «Θεσσαλονίκης ποιμήν, Σκήτης Βεροίας το καύχημα» μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου το πρωί θα μεταβεί στον Λαγκαδά, όπου θα λάβει μέρος στο Αρχιερατικό 
Συλλείτουργο με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος, ημέρα κατά την οποία άγει 
τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων.  

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής Λουτρού και θα 
τελέσει Χειροτονία Πρεσβυτέρου.  

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιού-
χου Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία με την 
ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άμμο με την 
ευκαιρία της εορτής του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία. 

 Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-

ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για 
τις δωρεές τους : 

1. Τους Κώστα και Μαρία Ζεμπερίδου για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος στα παιδιά και το προσωπικό του κέντρου εις 
μνήμην της αγαπημένης τους μητέρας Ελένης Ζεμπερίδου. 

Ο Θεός ας την αναπαύσει.
2. Την Αικατερίνη Καραμπελιά για την προσφορά τροφίμων 

για το γεύμα των παιδιών υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου 
της αδερφού Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου. 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει.
3. Τον κ. Κυβεντίδη Γεώργιο για την προσφορά ενός πρωινού 

γεύματος στα παιδιά του κέντρου, υπέρ υγείας της οικογενείας 
του. 

Για το Δ.Σ.
Η εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

Αρχιερατική Αγρυπνία 
με την ευκαιρία της εορτής 

του Αγίου Γρηγορίου 
του Παλαμά και της Αγίας 

Οικογενείας αυτού
- Χειροθεσίες Πνευματικών

 

 Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας τελέστηκε η καθιερωμένη Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία με 
την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας 
Οικογενείας αυτού.  

Στην Ιερά Αγρυπνία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Ποιμενάρ-
χης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων, o οποίος στο τέλος προχείρισε σε πνευματικούς 
τον Αρχιμ. Θεοφάνη Νικοδημόπουλου, εφημέριο της Ιεράς Μονής και 
τον Αρχιμ. Πρόδρομο Γκιρτζαλιώτη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού 
Βεροίας και Υπεύθυνο του Γραφείου Γάμων και Διαζυγίων και της Σχολής 
Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως μας. 

Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τέθηκε σε προσκύνηση η Τιμία 
Κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μητρόπολη 
Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης καθώς και τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

 Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων για ακόμη μία φορά εξέφρασε τις 
θερμές ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης κ. 
Χρυσόστομο για την άδεια, την ευλογία και την πρόθυμη ανταπόκριση 
του στο αίτημα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, να μεταφερθεί η Τιμία Κάρα 
της Αγίας Βαρβάρας στον Ιερό Ναό  του Αγίου Νεκταρίου Κυμίνων για να 
συνεορτάσει με τον Θαυματουργό Άγιο. 

 Στην Ιερά Αγρυπνία έψαλλαν με κατάνυξη οι νέοι Ιεροοψάλτες και 
Αναγνώστες κ. Βασίλειος Αγγελόπουλος, κ. Χρυσοβαλάντης Λαγονίδης, 
κ. Αθανάσιος Μπακάλης, κ. Κωνσταντίνος Μουρατίδης και κ. Ιωάννης 
Δημόκας. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί 
τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 

2022 
-την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2023
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 

στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος 
Καταστατικού, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 17:30 
στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που 
βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε (είναι 
επαναληπτική).

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημο-

νικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2022.
2.Έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 2022. 
3.Έγκριση του Προϋπολογισμού του 2023.
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη 

περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προ-

σέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για 
να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

 Νικόλαος Καρατόλιος  Ανδρέας Καπράρας

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε μέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 
έως 25 Δεκεμβρίου 2022.
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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 χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 

περιοχή Μακροχωρίου, 

πίσω από το Lidl, με 

ροδακινιές. Τηλ.: 6973 

339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδίου 

(μετά τη γέφυρα προς 

Εργοχώρι) εμβαδού 78 

τ.μ., έτους κατασκευής 

1975, χρήζει ανακαίνι-

σης. 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 οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην περιο-

χή 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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φα-
νταστική ισόγεια 
μονοκατοικί, 70 τ.μ., 
στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού, 
κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 
τ.μ. πλήρως εξολπι-
σμένη, ξυλινα σύγ-
χρονα κουφώματα 
μέσα στο πράσινο. 
Τηλ.: 6948 041985.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο 
καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο 
Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς 
εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ 
το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 & 23320 41088.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις α-
νακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρό-
σοψη, θερμομονωμέ-
νο, με αντλία θερμό-
τητας, 3ος όροφος, 
κοντά σε αγορά, στά-
σεις, Μετρό.ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ νεαρά υπάλληλος 
φαρμακείου. Τηλ.:
6956483486.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ Επαγγελματικη  Στεγη 93 τ.μ ́ 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 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 τ.μ 4000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με οικοπ.500 τ.μ 55000€
87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€  
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€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη 2ΔΣΚ 230€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμαν-
ση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΝΑΟΥΣΣΑ θεση Μουσταφα οικ.660τ.μ με σ.δ 1,2 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
35000€
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€ όχι μεσιτικα
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
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
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

ΑΓΟΡΑ 80 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ. 77000€
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€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
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 600€
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 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

Η ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ, βιομηχανία πλαστικών με εξαγωγικό χαρακτήρα, 
ενόψει νέων επενδύσεων επέκτασης της παραγωγικής της δυναμικότητας, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές  με βιομηχανική 
εμπειρία για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος και υποστήριξη του νέου 
μηχανολογικού εξοπλισμού.

ΧαρακτηριστικάΥποψηφίων:
•Απόφοιτοι ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής Ηλεκτρονικών ή Αυτοματιστών ή ΙΕΚ 

Ηλεκτρολόγων – Αυτοματιστών
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
•Επιθυμητή η βιομηχανική εμπειρία
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Πλήρες πακέτο αποδοχών.
•Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση.
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας.
•Ευκαιρίες  εξέλιξης.
Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ / 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412 / E-mail: hr@daiosplastics.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. επιθυμεί την 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγω-
γικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείο 
της. 

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική παρακολούθηση 

εισπράξεων πελατών συνεργασία με το λογιστήριο
•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γαλλικής γλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Γνώση Ισπανικών ή Γαλλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, 

συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις  30Νοεμβρίου βιο-

γραφικό, στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@
aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Πληρο-
φορίες:2331023774.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ικ ιάζετα ι 

στην περιοχή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο του 2008, 

6ου ορ’όφου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ κρεβάτι, 

αέριο, κλιματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές ΑΤΕΙ και 

κέντρου. Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@otenet.gr 

6974 792410, ώρες 10.00 π.μ. 

- 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τρύφωνος 

3, γκαρσονιέρα 25 τ.μ., 1Δ-

ΣΚWC, πλήρως ανακαινισμέ-

νη, επιπλωμένη, με ηλεκτρι-

κές συσκευές, 3ος όρ., ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6937 458186.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό α-

σφαλείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

αυτοκινήτων πλήρως εξοπλι-

σμένο. Τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

οδοντιατρείο, ανειδίκευτος για 

ημιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.: 

6946 145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα 

για πλύσιμο πιάτων σε σπίτι. 

Τηλ.: 23310 24890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας ε-

πιχείρησης με άριστη γνώση 

Η/Υ, εμπειρία, γνώση λογιστι-

κών προαιρετική, εοικοινωνι-

ακές ικανότητες. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6945 598215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κουζίνας 

για επιχείρηση εστίασης στο 

κέντρο της Βέροιας. Επιθυμη-

τή η εμπειρία σε ανάλογη θέση 

εργασίας.Τηλέφωνο επικοινω-

νίας, 6977588855.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός 

& Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 

από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ  βοηθός συνεργείου 

από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου 

με γνώσεις Η/Υ. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας: 2331071553 & 

2331062900 Ώρες επικοινω-

νίας: 9:30 με 18:30 & email: 

nkakaris@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών και νηπί-

ων για πρωϊνή ή απογευματινή 

απασχόληση με μεγάλη εμπει-

ρία. Πληρ. τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη 

φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 

τηλ.: 6984 040769.
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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

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

Η HygieneService, η μεγαλύτερη 
ελληνική εταιρία στο χώρο των Υπη-
ρεσιών και πολυμαντικών αναζητά 
πωλητή

Περιγραφή Θέσης
Πωλήσεις Ανάπτυξη πελατολογίου 
Προφίλ Υποψηφίου
•Προσανατολισμός στην επίτευξη 

στόχων με προσήλωση στο αποτέ-
λεσμα

•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο αντικείμενο
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω 

e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : info.katerini@hygiene-
service.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972023871
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ
χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνο-
δεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας 
ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@
almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

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, ZHTOYNTAI γιααπασχόληση στη μονάδα παρα-
γωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

•ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται φωτοτυπία ταυτότητας ή 
φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Αιτήσεις- βιογραφικά σημειώματα μπορούν  να αποστέλλονται 
επίσης στο email hr@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800
ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ:ΕΡΓΑΤ_202210

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



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: 
papnasin@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



Ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, λειτουργικό, αποτελεσματικό και αναπτυ-
ξιακό χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας για το 2023 ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, στην 
ομιλία του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας, με αποκλειστικό θέμα: “Έγκριση προϋπολογισμού και ολο-
κληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
οικονομικού έτους 2023”.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, “γι’ ακόμα μια χρονιά, κάτω από 
ιδιαίτερα κρίσιμες και δύσκολες συνθήκες, ως Διοίκηση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καταρτίσαμε τον προϋπολογισμό με απόλυτη 
υπευθυνότητα και διαφάνεια, με ρεαλισμό και προοπτική, ιεραρχώντας 
τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας, 
αλλά και τις πρόσθετες ανάγκες λόγω των προκλήσεων που αντιμετω-
πίζουμε. Δύο είναι οι σταθεροί άξονες πάνω στους οποίους κινούμαστε: 
Πρώτον, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πολλαπλών κρίσεων και 
δεύτερον, η υλοποίηση έργων που αφενός, βελτιώνουν την καθημερι-
νότητα και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και αφετέρου δίνουν 
αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και τον τόπο μας. Άλλωστε αυτοί 
είναι πάντα οι στόχοι μας: Να μην αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας 

μόνο, κανέναν πίσω. Και ταυτό-
χρονα να συνεχίσουμε να χτίζου-
με τη Μακεδονία του 2030, μια 
Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, 
πράσινη και ανθρώπινη”.

Όπως χαρακτηριστικά υπο-
γράμμισε ο Περιφερειάρχης: “Ο 
προϋπολογισμός της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
2023 είναι υπεύθυνος, διαφανής, 
με απόλυτο σεβασμό στα χρήμα-
τα και στις ανάγκες των συμπολι-
τών μας. Είναι ένας ορθολογικός 
και ρεαλιστικός προϋπολογι-
σμός, που διασφαλίζει τη σωστή 
λειτουργία των υπηρεσιών μας 
και αποτυπώνει την αναπτυξιακή 
δυναμική της Κεντρικής Μακε-
δονίας. Ένας προϋπολογισμός 
που επενδύει στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την εξωστρέφεια, 
την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
Κεντρικής Μακεδονίας, στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Ένας 
προϋπολογισμός χωρίς αποκλεισμούς, με σαφή προτεραιότητα: Τον 
πολίτη και τον τόπο”.

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
2023 αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε, από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που τον χαρακτηρίζει ισοσκελισμένο και επιση-
μαίνει ότι τηρεί τις οδηγίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης, ενώ είναι 
εναρμονισμένος και με τις αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών 
και Εσωτερικών και επιπλέον εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική 
Επιτροπή.

Ο προϋπολογισμός για το 2023 συντάχθηκε με οικονομική ενοποίη-
ση και διαχειριστική αυτοτέλεια των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. “Είναι ισοσκελισμένος. Δεν αφήνει 
εκκρεμότητες και βάρη στον οργανισμό της Περιφέρειας. Δεν βάζει ε-
μπόδια στην άσκηση του έργου μας. Δεν περιορίζει τους ορίζοντές μας 
και το όραμά μας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους συμπολίτες 
μας. Είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος, λειτουρ-
γικός, αποτελεσματικός και αναπτυξιακός”, τόνισε χαρακτηριστικά ο 
Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας έδωσε έμφαση σε τρία σημαντικά στοιχεία του 
προϋπολογισμού:

1.Το σύνολο των εσόδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
το 2023 είναι αυξημένο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2022 κατά 
περίπου 60 εκ. ευρώ.

2.Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα λάβουμε φέτος πε-
ρίπου 44 εκ. ευρώ περισσότερα.

3.Από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” θα εκταμιευτεί ποσό περί-
που 19 εκ. ευρώ για έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε “κορυφαία διαδικασία” τη συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και 
τόνισε ότι πρόκειται περί “ενός προϋπολογισμού, που καταρτίστηκε εν 

μέσω πολλαπλών κρίσεων που 
βιώνουμε: της ενεργειακής, της 
πληθωριστικής, της κλιματικής, 
αλλά και κρίσεων που ελλοχεύ-
ουν, όπως η επισιτιστική κρίση 
και η ύφεση στην Ευρώπη. Κα-
νείς δεν μένει ανεπηρέαστος από 
ένα τέτοιο περιβάλλον, όμως ως 
διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας αποδείξαμε ότι 
με μεθοδικότητα και πολλή δου-
λειά μπορούμε να ξεπεράσουμε 
δυσκολίες και εμπόδια. Θα επα-
ναλάβω λοιπόν, τη δέσμευσή μου 
ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύ-
ουμε με ακόμα μεγαλύτερη απο-
φασιστικότητα πάντα με συνεν-
νόηση και συνεργασία με όλους 
τους θεσμούς και τους φορείς του 

τόπου μας. Και σας διαβεβαιώνω ότι ως διοίκηση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με διαφάνεια, ορθή διαχείριση του δημοσίου 
χρήματος και αποτελεσματικότητα θα συνεχίσουμε να μετατρέπουμε 
τους απρόσωπους πόρους σε μετρήσιμο έργο για όλους τους πολίτες. 
Και αυτό δείχνει ο προϋπολογισμός του 2023: Ότι είμαστε σε απόλυτη 
ετοιμότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και πα-
ραμένουμε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Το 
αποδείξαμε με το πλέγμα ενεργειακών δράσεων, που πρώτοι σε όλη τη 
χώρα εφαρμόζουμε. Το αποδείξαμε με τα μεγάλα βήματα για την ψηφια-
κή μετάβαση, με 85 υπηρεσίες ψηφιακές υπηρεσίες της λειτουργίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο gov.gr, που το επόμενο διάστη-
μα θα φτάσουν τις 200 και στο τέλος του 2023 σχεδόν το σύνολο των 
υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά, χωρίς γκισέ, καθυστερήσεις 
και ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας, τους επαγγελματίες και τις επι-
χειρήσεις. Και βέβαια, τόσο με τους εθνικούς όσο και με τους ευρωπα-
ϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε 
να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, να ενισχύσουμε 
το δημόσιο σύστημα υγείας, να υλοποιούμε τα έργα βιώσιμων αστικών 
αναπλάσεων και πρασίνου στους δήμους και τις γειτονιές μας, καθώς 
και να υλοποιούμε μεγάλα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των 
υποδομών του τόπου μας”.

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε και συνεχάρη την Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών και Προγραμματισμού Αθηνά Αηδονά και όλα τα στελέχη 
των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας για το σπουδαίο έργο τους 
και την εξαιρετική δουλειά τους, όπως και τις Παρατάξεις της Αντιπο-
λίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας γιατί 
όπως σημείωσε: “στα σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα του τόπου μας 
βάλαμε πολλές φορές στην άκρη τις όποιες διαφορές μας και λειτουρ-
γήσαμε με ενότητα και υπευθυνότητα, βάζοντας πρώτα και πάνω από 
όλα τις ανάγκες των συμπολιτών μας και την ανάπτυξη του τόπου μας”.

Ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Κεντρικής Μακεδονίας.
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Απ. Τζιτζικώστας: Χωρίς αποκλεισμούς, με σαφή προτεραιότητα  
στον πολίτη και τον τόπο ο προϋπολογισμός του 2023 

P 40 και νύχτωσε για τα Χριστού-
γεννα! Η γιορτή στο Μουντιάλ είναι νω-
ρίτερα…

P Το άριστα είναι να έχεις διαρκεί-
ας για το Κατάρ και εκεί να έχουν ανα-
καλύψει τα μελομακάρονα.

P Εδώ βλέπουμε μπάλα στο σπίτι και 
κινδυνεύουμε να μας χωρίσει η γυναίκα 
μας. Τι να φοβηθούμε σε μια μηνιαία 
εκδρομή.

P Άμα της πούμε ότι παίζει και η δι-
κή μας εθνική, άραγε θα το καταλάβει; 
Διότι οι περισσότερες παραδοσιακές 
σύζυγοι ποδοσφαιρικά είναι ξανθές.

P Κι αν το μάθει, το πολύ να μας διώξει. Αλ-
λά θα είμαστε ήδη Ντόχα. Ο βρεγμένος τη βροχή 
δεν τη φοβάται.

P Εγώ άμα είναι να χωρίσω, θα το κάνω 
αυτόν τον καιρό. Μου έφαγε τη ζωή, δεν θα 
μου φάει και τα μελομακάρονα.

P 2 εκατ. ο πληθυσμός στο Κατάρ. Και σε 
ποιο ξενοδοχείο μένουν;

P Έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια ο πληθυ-
σμός στον πλανήτη. Θα εκπλαγούμε όλοι άμα 
μάθουμε πόσοι από αυτούς τρώνε κάθε μέρα.

P Κατά τα λοιπά σοβαρά. Πήρε Τζουμάκα ο 
Τσίπρας, παίρνει Μπάρμπα ο Μητσοτάκης. Το 
αποδομημένο ΠαΣοΚ είναι εδώ.

P Τελικά με το ΠαΣοΚ ισχύει ό,τι με τον κο-
ρωνοϊό. Κάποια στιγμή όλοι κολλήσαμε.

P Ο κουμπάρος με κάλεσε να πάμε να δούμε 
πρεμιέρα Μουντιάλ με μπύρες χωρίς αλκοόλ. Λες 
και ήμασταν η αγάπη και η κουμπάρα και κανο-
νίσαμε συνάντηση σπίτι να θηλάσουμε τα μωρά.

P Συγνώμη, αλλά μπύρα χωρίς αλκοόλ εί-
ναι μπάφος χωρίς κάνναβη.

P Και:
Ένας Κρητίκαρος βαρύς, γεννη-

μένος και μεγαλωμένος στα άγρια 
βουνά της Κρήτης έκανε γιο και πάει 
στο καφενείο και κερνά όλο το χωριό 
από τη χαρά του. Όταν όμως ο γιος 
του έγινε 7 χρόνων και τον ρώτησε 
τι δώρο να του πάρει στα γενέθλιά 
του, εκείνος του ζήτησε μια κούκλα 
Barbie. Ο πατέρας έπεσε να πεθά-
νει από τη στενοχώρια. Πάει στο κα-
φενείο και άρχισε να πίνει σκεφτικός 
και αμίλητος. Τον βλέπει ένας καλός 
του σύντεκνος και του λέει:

«Βρε Μανώλη, είντα ‘χεις;».
«Άστα κουμπάρε Γιώργη…ο γιος 

μου μου ζήτησε μια κούκλα για δώ-
ρο και κακές σκέψεις βάνω με τον 
νου μου».

Ο άλλος τώρα για να τον παρηγορήσει του 
λέει:

«Και γι’ αυτό μωρέ στεναχωριέσαι; Το παιδί 
έχει περιέργεια να μάθει πως είναι το γυναικείο 
σώμα κάτω από τα ρούχα για αυτό σου τη ζήτη-
σε».

«Αν είναι έτσι κερνάω ρακές όλο το καφενείο 
για τον γιο μου!» αναφώνησε ο πατέρας.

Όταν ο γιος του έγινε 12 χρόνων και τον ρώ-
τησε τι δώρο να του πάρει για τα γενέθλιά του, 
εκείνος του ζήτησε το σπίτι της Barbie με όλα της 
τα παρελκόμενα: Πλυντήριο, Ντουλάπα, Κουζίνα, 
Πιάτα, Ρούχα κτλ. Πάει πάλι στο καφενείο και άρ-
χισε να κατεβάζει τις ρακές μέσα στην πίκρα και 
τη μαυρίλα.

«Βρε Μανώλη, είντα ‘χεις;» τον ρωτάει πάλι ο 
σύντεκνος του.

«Άστα κουμπάρε Γιώργη…» το και το… του τα 
λέει ο πατέρας.

«Και γι’ αυτό μωρέ στεναχωριέσαι;» του λέει ο 
άλλος. «Το παιδί έχει περιέργεια να μάθει τι πρέ-
πει να έχει η προίκα των γυναικών για να ξέρει τι 
να ζητήσει όταν θα παντρευτεί!».

«Αν είναι έτσι κερνάω ρακές όλο το χωριό 
για το παλικάρι μου!!!» λέει ο πατέρας μέσα στη 
χαρά.

Όταν ο γιος του έγινε 15 χρόνων τον ρώτησε:
«Τι δώρο να σου πάρω άντρα μου για τα γενέ-

θλιά σου;»
«Ένα σπαθί θέλω πατέρα» του είπε ο γιος και 

ο πατέρας από τη χαρά του που του ζήτησε βαρ-
βάτο αντρικό δώρο πήγε στην πλατεία και έκανε 
ένα γλέντι για όλο το χωριό! Την άλλη μέρα πήγε 
στη Xώρα και του αγόρασε το πιο ακριβό σπαθί 
που υπήρχε και το ‘δωσε στον γιο, που είχε τα 
γενέθλιά του. Ο μικρός το κράτησε με πόζα και 
του είπε:

«Καλέ μπαμπά κοίτα, δεν είμαι ίδια η Ζήνα;»
Κ.Π.
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