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Μήπως υπερβάλλετε
στην είσπραξη χρημάτων;;; 
Το ερώτημα το απευθύνω καλοπροαίρετα προς 

την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρο-
ντας χθεσινό πραγματικό συμβάν. Επιχειρηματίας 
που όχι απλώς δεν έχει καθυστερούμενες οφειλές 
προς την Δ.Ο.Υ. αλλά από παρακρατήσεις έχουν 
καλυφθεί και δόσεις ρύθμισής του για το 2023. Τον 
ενημερώνει το λογιστικό γραφείο ότι δεν είναι δυνατή 
η έκδοση φορολογικής ενημερότητας και με απορία 
προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που τον πληροφο-
ρούν ότι πρέπει να πληρώσει ένα υπόλοιπο δόσης 
Φεβρουαρίου 2023 για να λάβει ενημερότητα, όπως 
και έπραξε.

 Ωστόσο τίθεται το ερώτημα μήπως είναι υπερβο-
λικό να ζητά το Δημόσιο να καταβληθούν χρήματα 
μελλοντικών μηνών, χωρίς να είναι ληξιπρόθεσμα; 
Στην υπάρχουσα οικονομική κατάσταση που οι επι-
χειρήσεις προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι τους 
στην επιφάνεια και να μην πνιγούν μια τέτοια πρα-
κτική είναι σαν ένα χέρι που τους πατάει το κεφάλι 
μέσα στο νερό. Τώρα γίνεται κατανοητό πώς το Δη-
μόσιο κάνει συνεχώς εισπρακτικά ρεκόρ και δίνεται η 
δυνατότητα για παροχές, αλλά με υπερβολικό τρόπο 
που μάλλον θα πρέπει να επανεξεταστεί αν θέλουν 
να συνεχίσει να υπάρχει επιχειρείν.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Μετά τη Βεργίνα,
στην Αλεξάνδρεια

για συναντήσεις με πολίτες

Για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου των Αιγών στη Βερ-
γίνα θα έρθει την ερχόμενη Δευτέρα στην Ημαθία ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός από την εκδήλω-
ση των εγκαινίων έχουν προγραμματιστεί και συναντήσεις 
του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με πολίτες, στην 
καφετέρια COEN, της Αλεξάνδρειας στις 11.45 το μεση-
μέρι, παρόντος εννοείται του Αλεξανδρινού υφυπουργού 
Απόστολου Βεσυρόπουλου και όλων των βουλευτών, των 
ενδιαφερόμενων και φερόμενων ως υποψήφιοι στο εθνικό 
ψηφοδέλτιο της ΝΔ και στελεχών του νομού. Προς το πα-
ρόν αυτή η συνάντηση έχει ανακοινωθεί…
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Αγγαίου προφ., Θεοφάνους Βασιλίσσης,

Μοδέστου

Γεμίζει «χριστουγεννιάτικα» δέντρα η Βέροια!!!
Παρατηρήσατε ότι άρχισαν να «ξεφυτρώνουν» δέ-

ντρα σε κεντρικούς δρόμους της Βέροιας; Με εντατι-
κούς ρυθμούς συνεργεία της αντιδημαρχίας Πρασίνου 
έχουν ξεκινήσει δεντροφύτευση αναπληρώνοντας τις 
κενές θέσεις δέντρων που κόπηκαν γιατί είχαν ξεραθεί 
ή αρρωστήσει. 

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο αντιδή-
μαρχο ΒασίληΠαπαδόπουλο, μας ανέφερε ότι συ-
ντονισμένα ξεκίνησε και θα συνεχιστεί και τις επόμενες 
ημέρες η φύτευση περίπου 100 δέντρων(κλάτεργοι, 
φωτινιές, είδη βελανιδιάς)  στην Βενιζέλου, Ελιάς, Μη-
τροπόλεως, Ανοίξεως και Καρακωστή είτε στις ήδη 
υπάρχουσες θέσεις, είτε με μικρές παρεμβάσεις σε 
εναλλακτικές θέσεις. Παράλληλα θα φυτευτούν καλλω-
πιστικές μουριές σε παιδικές χαρές για σκιά. Να θυμί-
σουμε ότι για το θέμα είχαμε κάνει εκτενές ρεπορτάζ και 
είχαμε καταγράψει τις κενές δεντροθέσεις από το 2020 
και υπήρχε δέσμευση του κ. Παπαδόπουλου ότι θα α-
ναπληρωθούν τα «χαμένα» δέντρα. 

Για να μην κρυβόμαστε ωστόσο πίσω από το δάχτυλό μας, την κίνηση αυτή του δήμου Βέροιας δεν την καλοβλέ-
πουν κάποιοι καταστηματάρχες που θεωρούν τα δέντρα «εμπόδια» και ότι τους κάνουν ζημιά. Μάλιστα υπάρχουν υ-
ποψίες ότι πολλά από τα «χαμένα» δέντρα ήταν αποτέλεσμα κακόβουλων ενεργειών, αφού βρέθηκαν απορρυπαντικά, 
αλάτι, λάδια μηχανής στις ρίζες τους. Ο δήμος Βέροιας αποκαθιστά τα δέντρα, αλλά επαφίεται σε όλους τους δημότες 
να διατηρούν και να τα προστατευτούν από επίδοξους καταστροφείς.

Δείτε σχετικά με το θέμα:
•https://www.laosnews.gr/article/82657-kenes-dentrotheseis-foto-binteo
•https://www.laosnews.gr/article/90407-kai-pali-logos-gia-tis-kenes-dentrotheseis-sth-beroia-b

Ο «ΛΑΟΣ» έδωσε το «παρών» στα 100α γενέθλια
της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας

Με μια λαμπερή εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Δεκεμβρί-
ου στις εγκαταστάσεις της ιστορικής εφημε-
ρίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στη Λάρισα εορτάστηκαν 
τα 100 χρόνια από την πρώτη έκδοσή της. 
Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία περιφερειακή 
εφημερίδα με δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες 
καθημερινά συμπλήρωσε έναν αιώνα κυ-
κλοφορίας και συνεχίζει με δυναμισμό και 
παρεμβατικότητα ξεπερνώντας τα όρια της 
περιφέρειας Θεσσαλίας. Μάλιστα πρόσφατα 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 
ΓιώργοςΜιχαλόπουλος εξελέγη πρόεδρος 
του ΣΗΠΕ(Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερει-
ακών Εφημερίδων), ενώ στην εκδήλωση μαζί 
με την ΔανάηΔημητρακοπούλου, εγγονή του ιδρυτή της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΤάκηΔημητρακόπουλου)υποδέχθηκαν τους 
καλεσμένους, ενώ η δεύτερη συγκινημένη ανέφερε ότι η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» είναι η Λάρισα, η «Ε» είστε εσείς...».

 Το «παρών» έδωσαν πολλοί συνάδελφοι εκδότες εφημερίδων από την Κρήτη μέχρι τα Ιωάννινα και από την Πάτρα 
μέχρι την Κομοτηνή για να τιμήσουν τα 100α γενέθλια της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, όπως έκανε και ο ΛΑΟΣ που εκπροσωπήθηκε 
από τον εκδότη του Ζήση Μιχ. Πατσίκα. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους: οΓ.Γ.τουυπουργείουΤύπουΔ.Γαλα-
μάτης,οΠεριφερειάρχηςΘεσσαλίαςΚ.Αγοραστός,οδήμαρχοςΛάρισαςΑπ.Καλογιάννης,οΜητροπολίτηςΛά-
ρισαςκαιΤυρνάβουΙερώνυμος,οΜητροπολίτηςΦθιώτιδοςκαιΕκπρόσωποςΤύπουτηςΔΙΣΣυμεών, που μίλη-
σαν για την σημαντική συνεισφορά της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ενώ διαβάστηκε ευχετήριο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Σε παράλληλη σύνδεση με τις τυπογραφικές εγκαταστάσεις οι εκατοντάδες καλεσμένοι έβλεπαν ζωντανά την 
εκτύπωση της εφημερίδας, ενώ ακολούθησε μια καλαίσθητη δεξίωση με την συνοδεία ζωντανής μουσικής. Την παράστα-
ση έκλεψε ο διάσημος Λαρισαίος ΛάκηςΛαζόπουλος, φανατικός αναγνώστης της ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΑΣ, που φωτογραφήθηκε 
στο τέλος της εκδήλωσης με τον κόσμο. 

Ο«ΛΑΟΣ»ναευχηθείολόψυχαστην«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»ναπορευτείκαιτον2οαιώνατηςκυκλοφορίαςτηςμετην
ίδιαεπιτυχία,εγκυρότητακαιαφοσίωσηστηνενημέρωση.

1ο βραβείο θεατρικού έργου στην Πόπη Φιρτινίδου και 2ο 
στον Δημήτρη Ταχματζίδη για ταινία μεγάλου μήκους

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος Μι-
χάλης Κακογιάννης με παρουσιαστές τον Πρό-
εδρο της Ε.Σ.Ε. Αλέξανδρο Κακαβά και την 
Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, Καλλιτεχνική Διευ-
θύντρια του Ι.Μ.Κ., απονεμήθησαν τα βραβεία 
του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Σεναρίου Μι-
κρού και Μεγάλου Μήκους της Ε.Σ.Ε., του 6ου 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Θεατρικού Έργου και 
Θεατρικού 30 σελίδων της Ε.Σ.Ε. και του Ιδρύ-
ματος Μιχάλης Κακογιάννης και του 2ου Πανελ-
ληνίου Διαγωνισμού Σεναρίου Μικρού Μήκους 
εκ Διασκευής Ελληνικού Διηγήματος της Ε.Σ.Ε. 
και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Χαρά 
και τιμή για τη Βέροια δύο σημαντικά βραβεία: Στην ενότητα  ΘΕΑΤΡΙΚΑ, το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην δασκάλα πιά-
νου και συγγραφέα ΠόπηΦιρτινίδου, για το θεατρικό της με τίτλο « Αντί στεφάνου»   και στην ενότητα ΤΑΙΝΙΕΣμεγάλου
μήκους, έλαβε το 2ο βραβείο η ταινία «Partir c’est mourir un peu – Να φεύγεις είναι μερικώς θάνατος» του βεροιώτη φι-
λόλογου και πανεπιστημιακού, ΔημήτρηΤαχματζίδη, υποδιευθυντή του 4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας.

Μας τιμούν και τους συγχαίρουμε!



Ο Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροι-
ας,  ενημερώνε ι 
ότι με αφετηρία 
την πλατεία Δη-
μαρχείου,  σήμε-
ρα Παρασκευή 16  
Δεκεμβρίου,  υπό 
τους χριστουγεν-
νιάτικους ήχους 
της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας,  
μικροί και μεγάλοι 
θα επιβιβαστούν   
στο τρενάκι για να 
κάνουν τη  βόλτα 
τους δωρεάν.  Το 
τρενάκι θα λειτουρ-
γεί καθημερινά και 
θα παραμείνει στη 
Βέροια μέχρι τις 7 
Ιανουαρίου 2023. 
Η Φετινή έναρξη 
θα γίνει με ακόμη 
πιο έντονο εορτα-
στικό χρώμα και 
με πολλές εκπλή-
ξεις!!!. 

Πέρα όμως από 
τις χριστουγεννιά-
τικες μελωδίες που θα ακούγονται κατά τη διάρκεια της διαδρομής , τα παιδιά αλλά 
και οι μεγάλοι που θα επιβαίνουν θα έχουν την ευκαιρία  να δουν και να μάθουν 
ενδιαφέροντα πράγματα για σημαντικά μνημεία της Βέροιας, που παρουσιάζουν 
τουριστικό ενδιαφέρον, όπως είναι το κτίριο του Δημαρχείου, η αρχαία ρωμαϊκη ο-
δός , η Εκκλησία του Χριστού και η πρόσφατα αποκατεστημένη Παλιά Μητρόπολη, 
δυο από τους σημαντικότερους βυζαντινούς ναούς της πόλης, το παλιό Δικαστικό 
Μέγαρο κ.α.  Ουσιαστικά η διαδρομή έχει τουριστικό , πολιτιστικό,ψυχαγωγικό και 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

 Η λειτουργία του χριστουγεννιάτικου τρένου  ξεκίνησε το 2016 , ύστερα από 
πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας με αρωγούς και συνδιοργανωτές το Δή-
μο Βέροιας και το Επιμελητήριο Ημαθίας. Επίσης  ουσιαστική είναι η συμβολή της 
Τροχαίας Βέροιας και της Δημοτικής Αστυνομίας ,για την εύρυθμη λειτουργία της 
πόλης και της αγοράς.

Πρόκειται για  μια  πετυχημένη δράση που αγκαλιάστηκε απ’ όλους του Ημαθιώ-
τες , αλλά και κατοίκους των γύρω νομών. 

 Για παιδιά κάτω των 12 ετών απαγορεύεται η επιβίβαση στο τρένο χωρίς την 
άδεια και την συνοδεία από ενήλικα συνοδό και από 12 ετών και πάνω θα υπάρχει 
καθημερινά  ένας  συνοδός.

Εντός της επόμενης εβδομά-
δας αναμένεται να καταβληθεί το 
επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με 
όσα έχουν γίνει γνωστά έως σή-
μερα, τα χρήματα στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων θα μπουν 
στις 21 Δεκεμβρίου.

Σ υ ν ολ ι κ ά  υ π ε β λ ή θ η σ α ν 
1.131.140 αιτήσεις χορήγησης ε-
πιδόματος θέρμανσης, μέχρι και 
τις 16:00 το απόγευμα της Πα-
ρασκευής στην πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Ε-
σόδων (ΑΑΔΕ).

Το υπουργείο Οικονομικών α-
ποφάσισε να μην προχωρήσει σε 
παράταση αυτού του σταδίου και 
πλέον, σύμφωνα με το χρονοδι-
άγραμμα που έχει ανακοινωθεί, 
επόμενη ημερομηνία «σταθμός» 
είναι η 21η Δεκεμβρίου, όταν α-
ναμένεται να πληρωθεί η πρώτη 
δόση του επιδόματος.

Όπως ανακοινώθηκε, προκαταβολή του επιδόματος για 
το πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπεται μόνο για όσους πήραν 
και πέρσι το επίδομα, καθώς θεωρητικά οι νέοι δικαιούχοι που 
προστέθηκαν φέτος έχουν τουλάχιστον 10% υψηλότερα εισο-
δήματα από τους περσινούς.

Σημειώνεται πως οι παλαιοί δικαιούχοι θα μπορούν να 
λάβουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος 
θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη 
χειμερινή περίοδο και το ποσό θα συμψηφίζεται με τις επόμε-
νες καταβολές του επιδόματος.

Τι θα πάρουν οι δικαιούχοι
Σύμφωνα με το ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης προβλέ-

πονται δύο βασικές αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο ύψος επιδόματος ορίζεται στα 
100 ευρώ και το μέγιστο στα 800 ευρώ, με προσαύξηση για 
τους πολίτες που ζουν στις ορεινές περιοχές, οι οποίοι ενδέχε-
ται να λάβουν επίδομα έως και 1.000 ευρώ. Περιοχές με πολύ 
κρύο θεωρούνται οικισμοί των οποίων ο συντελεστής επιδότη-
σης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1). Στις περιοχές 
αυτές ανήκουν πολλές περιοχές όπως Φλώρινα, Κοζάνη, 
Καρπενήσι κ.α. Το επίδομα για κάθε δικαιούχο θα υπολογίζεται 
με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 350 ευρώ με τον 
συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 που έχει καθοριστεί για 
τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του.

Κερδισμένοι είναι οι καινούργιοι δικαιούχοι που επέλεξαν 
για πρώτη φορά φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς το επί-
δομα θα ανέρχεται έως και τα 1.600 ευρώ.

Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης φέτος είναι τα φυσικά 
πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρό-

σωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει 
ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν:

· πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης
· ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
· ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
· ή βιομάζα (πέλετ) 
· ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η πληρωμή του επι-

δόματος θα γίνει σε τρεις δόσεις ως εξής:
– Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 για την προκαταβολή πα-

λαιών δικαιούχων και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολο-
γηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2022, εφόσον αυτές αντιστοι-
χούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής 
και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων 
στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που 
ένας δικαιούχος έλαβε κατά τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 
προκαταβολή που υπολειπόταν του ήμισυ (1/2) της αξίας των 
επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρ-
μανσης ή θερμικής ενέργειας, τότε δεν είναι δικαιούχος προκα-
ταβολής . Το ποσό που θα προκαταβάλλεται σύμφωνα με την 
παρούσα θα αφαιρείται από τις καταβολές του επιδόματος που 
γίνονται την ίδια ημερομηνία και τις αμέσως επόμενες.

– Έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 για το σύνολο των αγο-
ρών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και 
υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχεί-
ων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2023.

– Έως την 28η Απριλίου 2023 για το σύνολο των αγορών 
που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2023 και υπό την 
προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως 
και την 15η Απριλίου 2023.

Πηγή: Aftodioikisi.gr

Η Ελπίδα Καλογερίδου, 
νέα τοπική σύμβουλος στη 
θέση του παραιτηθέντος, 

Ιωάννη Πετρομελίδη

Νέα τοπική σύμβουλος Βέροιας ορκίστηκε χθες Πέμπτη 15 
Δεκεμβρίου 2022, ενώπιον του Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, η Ελπίδα Καλογερίδου. 

Η νέα σύμβουλος παίρνει τη θέση του παραιτηθέντος συμβού-
λου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, Ιωάννη  Πετρομελίδη.
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Ξεκινάει από σήμερα
τις βόλτες του 

στο κέντρο της Βέροιας 
το Χριστουγεννιάτικο 
Τουριστικό Τρενάκι

Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου  η πρώτη 
πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης
-Τι θα πάρουν οι δικαιούχοι, σε τρείς δόσεις



Με πολύ θετικό πρόσημο 
μέχρι στιγμής συνεχίζεται το 
Χριστουγεννιάτικο bazaar  του 
συλλόγου Μέριμνας ατόμων με 
Αυτισμό (ΜαμΑ) στο χώρο τους 
στη γωνία Μητροπόλεως και Ι-
εραρχών στη Βέροια, όπου έχει 
στολιστεί για τις γιορτές και υπο-
δέχονται καθημερινά τους φίλους 
τους. Με τη βοήθεια εθελοντριών 
του συλλόγου έχουν φτιαχτεί κα-
λαίσθητες κατασκευές και δωρά-
κια για τις γιορτές, που τα τίμησε 
ο κόσμος και οι τοπικοί φορείς.

Στην επίσκεψη που κάναμε 
χθες το πρωί στο στολισμένο 
χώρο του συλλόγου μιλήσαμε με 
την πρόεδρο Ελένη Γεωργιάδου 
Στεφανάκη, που εκδήλωσε την 
χαρά και τις ευχαριστίες της για 
την στήριξη του κόσμου και ενημέρωσε για τις εορ-
ταστικές δράσεις της ΜαμΑ. Παράλληλα υποδέχθηκε 
μία παρέα γυναικών, με τη  σύζυγος του αντιπερι-
φερειάρχη, Όλγα Καλαϊτζίδου, τη Νίκη Καρατζιούλα 
από την Π.Ε Ημαθίας και φίλες της ΜαμΑ.

Μιλώντας στο ΛΑΟ η πρόεδρος επεσήμανε την 
εκδήλωση που διοργανώνουν στις 21 Δεκεμβρίου 
στο Χώρο Τεχνών με φιλανθρωπικό σκοπό. Ο πια-
νίστας Πάνος Τροχόπουλος θα δώσει αφιλοκερδώς 
ένα μοναδικό ρεσιτάλ, στο πλαίσιο της καμπάνιας 
«φουλάρουμε με τα όνειρά μας» για το πρόσφατα 
αποκτηθέν βανάκι του συλλόγου. «Αφού πήγαμε 
΄βόλτα τα όνειρά μας΄ με τον Άλκη και το λεωφορείο 
που καταφέραμε να αγοράσουμε μετά το μεγαλείο 
ψυχής των γονιών του Άλκη, να μετατρέψουν το πιο 
τραγικό γεγονός όπως ο  θάνατος του παιδιού τους, 
σε κάτι καλό για δεκάδες άλλα παιδιά, προχωράμε 
και στο φουλάρισμα του λεωφορείου μας με καύσι-
μα.  Γι αυτό, με τα έσοδα από το Χριστουγεννιάτικο 
bazaar και την εκδήλωση με τον Πάνο Τροχόπουλο  
στο Χώρο Τεχνών, θα καλύψουμε τα έξοδα της μετα-
κίνησης των παιδιών μας», είπε η κα Γεωργιάδου. Ο 
στόχος της ΜαμΑ είναι να βγάλει τα παιδιά έξω από 
τους τέσσερις τοίχους, να γίνουν μέρος της κοινωνί-
ας, να μπορούν να πηγαίνουν και να συμμετέχουν 

σε δράσεις και εκδηλώσεις. Όλα αυτά, λέει η πρόε-
δρος, απαιτούν μετακίνηση. «Διαπιστώνουμε ότι τα 
παιδιά μας είναι πολύ χαρούμενα που μπορούν να 
κάνουν τόσα πράγματα εκτός σπιτιού, σε εξωτερι-
κές και θεραπευτικές δράσεις, σε λούνα παρκ, σε 
μουσεία, σε εκδρομές εντός πόλης και νομού, κάτι 
που δεν μπορούσαμε να κάνουμε προηγουμένως, 
ενώ πολύ σημαντικό είναι και για τους γονείς εκτός 
Βέροιας, που τα παιδιά τους δεν μπορούν να μετακι-
νηθούν με τη συγκοινωνία», προσθέτει.

Οι στόχοι του Συλλόγου που μετράει πλέον 42 
οικογένειες από 12 που ξεκίνησε, δεν σταματούν 
εδώ… Η «ΜαμΑ» βρίσκεται πλέον και σε αναζήτηση 
οικοπέδου για την επόμενη τους καμπάνια τους, που 
θα αφορά τη δημιουργία μιας πρωινής δομής που 
θα μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά μετά και την 
ενηλικίωσή τους, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
κάτι εξειδικευμένο, στο φάσμα του αυτισμού, και  ήδη 
άρχισαν να μαζεύουν χρήματα σε έναν κουμπαρά 
προς αυτή την κατεύθυνση. «Δεν είναι μακρινό όνει-
ρο, πιστεύουμε ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουμε βρει 
ίσως το οικόπεδο, ψάχνουμε συγκεκριμένη περιοχή 
διότι ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος, είμαστε σε 
συζητήσεις, είναι θετικός και ο δήμος και όταν υπάρ-
ξει κάτι θα ενημερώσουμε. 

Σοφία Γκαγκούση
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Με δύο εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων 
γιόρτασε το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας την 
Ευρωπαϊκή του πορεία από το 2014 και την α-
πόκτηση διαπίστευσης από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την υλοποίηση ποιοτικών 
προγραμμάτων Erasmus+ στον τομέα της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 2027.

Και τα δύο προγράμματα που παρουσιάστη-
καν υλοποιήθηκαν στην Βαρκελώνη της 
Ισπανίας την άνοιξη του 2022 στο πλαίσιο 
εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Erasmus+ KA1 με κωδικό: 2021-1-EL01-
KA121-VET-000011090.

Στις 28 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε το 
πρόγραμμα με τίτλο: «Το έξυπνο τρόφιμο 
προσαρμοσμένο στις σύγχρονες διατροφι-
κές τάσεις» που συμμετείχαν μαθητές του 
τομέα Γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ και των 
τομέων Γεωπονίας και Υγείας του ΕΝΕΕ-
ΓΥΛ Βέροιας και

στ ις 30 Νοεμβρίου τα αποτελέ-
σματα του προγράμματος με τίτλο: «e-
monuments: πολιτιστικά μνημεία σε εικο-
νικούς γεωχωρικούς κόσμους» στο οποίο 
συμμετείχαν μαθητές του τομέα πληροφο-
ρικής του 1ου και του 3ου ΕΠΑΛ Βέροιας.

Στις εκδηλώσεις αναφέρθηκαν τα ο-
φέλη των προγραμμάτων κινητικότητας 
Erasmus+ για τους μαθητές, τους εκπαι-
δευτικούς, το σχολείο και την χώρα γενικό-
τερα, τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν 
από το 2014 έως σήμερα και οι εκπαιδευ-
τικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των 
δύο προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το 
2022.  Στο τέλος έγιναν οι απονομές των 
Ευρωδιαβατηρίων (Europass) στους συμ-
μετέχοντες μαθητές.

Στη γιορτή «Ημέρες Erasmus + του 1ου 
Ε.Κ. Βέροιας» παραβρέθηκαν ο αντιδή-
μαρχος Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του 

Δήμου Βέροιας κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, οι 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕΚΕΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεωργία Δελημπανίδου, 
κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος και κ. Γεώργιος Ρά-
πτης, οι διευθυντές του 3ου και 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας 
κ. Σοφία Καλογερίδου και κ. Βαπτιστής 
Παντής, καθηγητές σχολείων της περιο-
χής της Βέροιας, ο πρώην πρόεδρος της 
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης κ. Δη-
μήτριος Χαμπίδης, οι συμμετέχοντες στα 
προγράμματα μαθητές και οι γονείς τους, 
μαθητές του τομέα Πληροφορικής του 3ου 
ΕΠΑΛ, μαθητές του τομέα Γεωπονίας του 
1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, εκπαιδευόμενοι του 
μεταλυκειακού έτους σπουδών «Μαθη-
τεία» του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας και εκπαι-
δευόμενοι του Πειραματικού Δ.Ι.Ε.Κ. Βέ-
ροιας. Χαιρετισμό έστειλε η αντιδήμαρχος 
Παιδείας του Δήμου Βέροιας κ. Συρμούλα 
Τζήμα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας των δύο κι-
νητικοτήτων ήταν η κ. Παναγιώτα Τσα-
χουρίδου και ο κ. Δημήτριος Ατματζίδης 
καθηγητές του τομέα Γεωπονίας του 1ου 
ΕΠΑΛ Βέροιας και του τομέα Πληροφορι-
κής του 3ου ΕΠΑΛ Βέροιας, αντίστοιχα. 
Συνοδοί στις δράσεις ήταν η κ. Ελένη 
Τέτου και η κ. Ελένη Ψαρά, κοινωνική λει-
τουργός και καθηγήτρια τομέα πληροφο-
ρικής, αντίστοιχα του ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας, 
η κ. Αικατερίνη Ψιψίκα καθηγήτρια τομέα 
Γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας και ο 
κ. Νικόλαος Ουσουλτζόγλου καθηγητής 
πληροφορικής και Διευθυντής του 1ου ΕΚ 
Βέροιας. 

Το κόστος μετακίνησης, κατάρτισης, 

διαβίωσης, των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν  
καλύφθηκε εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμ-
ματος Erasmus+ για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

«Μέριμνα ατόμων με Αυτισμό»: 
Χριστουγεννιάτικο bazar και ρεσιτάλ του Πάνου Τροχόπουλου, 

για να «φουλάρουν» το μέλλον και τους στόχους τους

Δράσεις και Ημέρες Erasmus + του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βέροιας
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 Του Γ.Ξ. 
Τροχόπουλου

Δυστυχώς για άλλη 
μια φορά πιάνεται στέλε-
χος του ΠΑ.ΣΟΚ με «τη 
γίδα στην πλάτη» που 
λέει ο λαός και μας κά-
νει ρεζίλι στην Ευρώπη.
Φυσικά αναφέρομαι στην 
Εύα Καϊλή,Ευρωβουλευ-
τη του ΠΑ.ΣΟΚ η οποία 
κατηγορείται για διαφθο-
ρά,ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος και συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση.

Πρόκειται για πολύ μεγάλο σκάνδαλο και μαζί με όλα 
αυτά που ακούγονται τελευταία για τη χώρα μας κινδυνεύ-
ουμε να καταντήσουμε κράτος-παρίας της Ευρώπης και 
είναι πολύ λυπηρό.

Φρονώ ότι θα ήταν πολύ πιο έντιμο πολιτικά, για τον 
Πρόεδρο Ανδρουλάκη- άσχετα με αυτά που του προσάπτει 
ο Πρωθυπουργός της χώρας- να βγει και να ζητήσει συ-
γνώμη από το λαό για την κατάπτυστη συμπεριφορά στελέ-
χους του κόμματος του, από το να προσπαθεί να χρεώσει 
την Εύα Καϊλή σε άλλο κομματικό σχηματισμό.Ο κόσμος 
καταλαβαινει,δεν τρώει κουτόχορτο και θα τιμωρήσει με την 
ψήφο του όταν θα έρθει η ώρα.Υπήρξε και στο παρελθόν 
(για όσους θυμούνται) περίπτωση παραπομπής στελέχους, 
πρώην υπουργού του ΠΑ.ΣΟΚ, για διαφθορά, παραμονές 

εκλογών και το ΠΑ.ΣΟΚ πάτωσε όπως ήταν φυσικό στις 
εκλογές.

Προσοχή λοιπόν Πρόεδρε,η κατάσταση απαιτεί ξεκάθα-
ρες και ειλικρινείς εξηγήσεις.

Η Εύα Καϊλή ήταν στέλεχος της παράταξης,εξελέγη 
βουλευτής δύο φορές(εάν δεν απατώμαι) ,ανήκε στην ο-
μάδα Βαγγέλη Βενιζέλου, προβεβλημένο στέλεχος από τον 
κομματικό μηχανισμό γι αυτό και πήρε πολλούς ψήφους για 
την εκλογή της στην Ευρωβουλή.Όμως τώρα ήρθε η ώρα 
του λογαριασμού και γι αυτό δεν χρειάζεται στρουθοκαμη-
λισμός και  λίθος του αναθέματοςστην «κρυφοδεξιά» Εύα 
Καϊλή

Άπο σκάνδαλα το ΠΑ.ΣΟΚ έχει πληγωθεί,όλοι γνωρί-
ζουμε τι έγινε στο παρελθόν με τις μίζες που αφορούσαν 
τις αγορές οπλικών συστημάτων.Είχαμε και στην Ημαθία 
παλιότερα μία περίπτωση διασπάθισης δημοσίου χρήματος 
χωρίς λόγο, την οποία κατήγγειλα στον τοπικό Τύπο και 
το αποτέλεσμα ήταν να γίνω έγω απλά ο κακός και να με 
βάλουν στη μαύρη λίστα.Τελικά είναι σίγουρο ότι εάν εισαι 
καθαρός και λες αλήθειες δεν είσαι αρεστός στα κόμμα-
τα,θέλουν κυρίως “Yes Men”

Αυτό που μου έκανε αλγεινή εντύπωση για την Εύα  
Καϊλή-πέραν όλων των άλλων που τις καταλογίζουν -είναι 
το ότι ψηφισε ΟΧΙ στην πρόταση για αποζημίωση των οικο-
γένειων των αλλοδαπών εργατών που έχασαν τη ζωη τους 
κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής των ποδοσφαι-
ρικών σταδίων στο Κατάρ και απ ότι λένε είναι περίπου 6,5 
χιλιάδες περιπτώσεις.

Κρίμα…
Τελικά μας κατατρέχει το σύνδρομο του Άκη

Συναντήσεις στον Αγ. Γεώργιο είχαν 
ο Πρόεδρος και μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας

Το Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας επισκέφτηκαν ο Πρόεδρος και μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας, στα πλαίσια των επισκέψεων που 
πραγματοποιεί στα Δημοτικά Διαμερίσματα του νομού.

Στα γραφεία του πρώην Δημαρχείου Δοβράς το κλιμάκιο υποδέχθηκε η Πρόεδρος κ. 
Μαίρη Παπαδοπούλου, ενώ στη συνάντηση ήταν παρόντες ο κ. Γιώργος Μπαξεβάνης,ο  
κ. Τάσος Ορφανίδης, η κ. Τάνια Παπαρέντη, ο κ. Πορλίδας και ο κ. Δημήτρης Χατζογλί-
δης.

Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμε-
τωπίζει η κοινότητα, όπως η παρουσία του αγροτικού γιατρού αλλά και στα έργα υπο-
δομής που έχουν προγραμματιστεί, όπως το έργο της αποχέτευσης, ασφαλτοστρώσεις 
κτλ.

Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν τη μεγάλη σημασία που έχει για τη περιοχή η εκτε-
ταμένη καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπια και ανέπτυξαν τα προβλήματα που αφο-
ρούν τη διάθεση των προϊόντων, την απουσία συνεργατικών σχημάτων και την έλλειψη 
των εργατικών χεριών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Σταύρος Γιανναβαρτζής στην εκτεταμένη συζήτηση που α-
κολούθησε τόνισε τη στήριξη της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο, τα θετικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προσπάθεια που καταβάλ-
λεται από όλους για την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, χαρακτηρίζοντας ευτυχή 
συγκυρία την παρουσία στο Υπουργείο Οικονομικών ενός συντοπίτη του κ. Απόστολου 
Βεσυρόπουλου, την ύπαρξη δύο βουλευτών που γνωρίζουν τα αγροτικά  προβλήματα 
από κοντά, του κ. Τάσου Μπαρτζώκα και Λάζαρου Τσαβδαρίδη,  αλλά και την θετική 
διάθεση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργαντά και του Προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Λυκου-
ρέντζου για την Ημαθία.  

Τα μέλη της Διοικούσας αφού ευχαρίστησαν για την πραγματικά θερμή υποδοχή 
δεσμεύτηκαν πως θα μεταφέρουν τα προβλήματα στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώ-
πους και τα αρμόδια όργανα του κόμματος αλλά και να παρέμβουν όπου αυτό είναι 
δυνατό.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Βέροιας κ. Θωμάς Παπαδόπου-
λος,  και τα μέλη Νίκος Αγγέλου ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος και η κ. Συρμούλα Τζίμα.

Ακρίβεια στα τρόφιμα εξαιτίας - και όχι με 
την ανοχή - της κυβέρνησης

Αλήθεια, τι έγινε με το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού που θα συγκρατούσε τις 
τιμές στα τρόφιμα; 

Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα φαίνεται να ξεπερνά το 15% τον Νοέμβριο;
Δεν επέδρασε τελικά στις τιμές των τροφίμων, όπως έλεγε ο κ. Γεωργιάδης πως θα 

συμβεί, πως δεν θα αυξηθούν; 
Έχουμε προ πολλού και επανειλημμένα προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα 

και βασικά είδη. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ:
• όχι γιατί δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, έχουν άλλωστε δώσει σε επι-

δοτήσεις της αισχροκέρδειας πολλαπλάσια ποσά.
• όχι γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρώπη, άλλωστε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (μέλος 

του οποίου είναι η ΝΔ) εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί τις κυβερνήσεις για μηδενι-
σμό του ΦΠΑ σε είδη διατροφής και βασικά αγαθά. 

Ο πραγματικός λόγος που αρνούνται τη μείωση είναι η σώρευση εσόδων, που θα 
τους επιτρέπει να χτίσουν ένα προεκλογικό κοινωνικό προφίλ με επιδοτήσεις που θα 

επιστρέφουν στα ολιγοπώλια, ώστε να συντηρήσουν τον κύκλο της αισχροκέρδειας.
Η πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης είναι κλοπή από τα νοικοκυριά και τους παραγωγικούς φορείς, σώρευση 

πλούτου στα ολιγοπώλια.
Οι προοδευτικοί πολίτες θα ακυρώσουν σύντομα αυτά τα σχέδια στην πράξη. Ο χρόνος αυτής της κυβέρνησης έχει 

παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Φρόσω Καρασαρλίδου

Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021

Το σύνδρομο του Άκη
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Συνεχίζει τις μεγάλες επιτυχίες 
η Λέσχη Μπρίτζ Βέροιας

Ολοκληρώθηκε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος «Μίμης Περαχιά» 
στον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης, με ρεκόρ συμμετοχών, καθώς το 
4ήμερο (8-11 Δεκεμβρίου) συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη 200 αθλητές από όλη την 
Ελλάδα.

 Ομάδες OPEN (συμμετοχή 43 ομάδων)
Μεγάλη επιτυχία για τον όμιλο «Σύγχρονη Λέσχη Μπρίτζ Βέροιας»,  με 1η θέση 

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

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

Το τουρνουά κέρδισε η ομάδα των Βλάχου, Χατζηζήση, Υφαντίδου, Ζημιάρη, 
Σουργκούνη από τη Θεσσαλονίκη.

Ζεύγη κατηγορία OPEN (συμμετοχή 63 ζευγών)
15η θέση γενικής Καϊσερλής – Κούγκας με εξαιρετική επίδοση την Κυριακή (Βρα-

βείο Α’ Νίκη 3ης ημερίδας)
 30η θέση γενικής Γαλιάτσος – Κοντού
32η θέση γενικής Αγγελής – Ρου¬¬σέας
Το τουρνουά κέρδισαν οι Σκορδάς – Ζερβογιάννης
Ζεύγη κατηγορία 1-6 (συμμετοχή 15 ζευγών)
Πολύ δυνατή εμφάνιση από τους «νέους» Βεροιώτες, που είχαν να αντιμετωπί-

σουν πιο έμπειρους παίχτες.
3η θέση γενικής Ζαχαριάδου – Υγρόπουλος
8η θέση γενικής Ντόκαλου – Παπαδόπουλος
Νικητές του τουρνουά οι Κοτσιφάκη – Καραμανώλη
Ζεύγη κατηγορία 1-9 (συμετοχή 11 ζευγών)
Νικητές του τουρνουά οι Καρτσιώτης – Χατζηπαναγιώτης

Επιμορφωτική συνάντηση στη Νάουσα  
με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες 

Με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων της Νάουσας και μέσα 
σε ένα ζεστό και ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στον 
πολυχώρο πολιτισμού Χρήστος Λαναράς η επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Μα-
θησιακές δυσκολίες: αιτιολογία, συνεργασία με γονείς» από την κ. Άννα Βαμβάκη, Συ-
ντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας, με επιστημο-
νική και παιδαγωγική ευθύνη τα Νηπιαγωγεία του νομού Πέλλας και τα Νηπιαγωγεία 
των Δήμων Νάουσας και Αλεξάνδρειας του νομού  Ημαθίας.

Το σχολείο είναι ένας χώρος έκφρασης ποικίλων προβλημάτων αλλά και δυσκολι-
ών των παιδιών. Ο μικρόκοσμος του σχολείου αποτελεί παράγοντα που είναι δυνατό 
να προκαλέσει ή να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και δυσκολίες στο παιδί.

Σκοπός της επιτυχημένης επιμορφωτικής συνάντησης ήταν η υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών ώστε να δημιουργήσουν ένα 
μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα συμβάλλει αποτελεσματικά να παρακαμφθούν 
οι μαθησιακές δυσκολίες και να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες των νηπίων 
ενισχύοντας τον προφορικό λόγο και την κοινωνικοποίηση τους.

Στην επιμορφωτική συνάντηση οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν έναν γόνιμο διάλογο 
με την κ. Βαμβάκη, θέτοντας ερωτήματα και διερευνώντας μελέτες περίπτωσης ενώ 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και πρακτικές αποτελεσματικής συνεργασίας με την 
οικογένεια, παράγοντα ιδιαίτερα σημαντικό για την υγιή γνωστική, συναισθηματική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο μπουφέ, ενδεικτικό της ναουσαίικης 
γαστρονομίας και φιλοξενίας. 

ΑΔΑ: 6ΟΨΑ7ΛΛ-ΝΒ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. πρωτ.:Φ2.3.3/34/876175(3072)
ΜΕΛΕΤΗ:«Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώ-

ματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 7η Επαρχι-
ακή οδό (τμήμα Βέροια- Πολυδένδρι - Σφηκιά - Ριζώματα)»

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΠΕ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΠ 2022
Κωδ. Ε.Π.2131ΗΜΑ002ΚΑΠ19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του έργου :

 «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής 

στρώσης στην 7η Επαρχιακή οδό (τμήμα Βέροια-
 Πολυδένδρι - Σφηκιά - Ριζώματα)»

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ΠΕ Ημαθίας διακηρύττει 
ότι την 13 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), 
θα διεξαχθεί με Ανοικτή Διαδικασία, Δημοπρασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Ά 147) όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα και τους όρους της παρούσας Διακήρυ-
ξης, για το έργο με τίτλο: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 
7η Επαρχιακή οδό (τμήμα Βέροια- Πολυδένδρι - Σφηκιά - Ρι-
ζώματα)».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του 
έργου «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώ-
ματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 7η Ε-
παρχιακή οδό (τμήμα Βέροια- Πολυδένδρι - Σφηκιά - Ρι-
ζώματα)» με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης Φ2.3.3/34/
οικ.841806(2947)/28-11-2022 από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ημαθίας, ανέρχεται στο ποσό των 967.741,94 ΕΥΡΩ (χω-
ρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.200.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “αναζήτηση διαγωνισμών δημοσίων έργων” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.imathia.pkm.gov.gr.

Η διακήρυξη τουέργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα τύπου Β:
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕ-
ΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ».
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριο-

ποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατε-
στημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του 
άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο-
ρολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογ-
γυλοποίηση δηλαδή 19.354,83 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επι-
στολή θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/
ΠΕ Ημαθίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2022 της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΠΕ Ημαθίας και συγκεκριμένα 
από τον Κωδ. Ε.Π.2131ΗΜΑ002ΚΑΠ19

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομι-
κή Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφε-
ρόμενοι από τηνΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /ΠΕ Ημαθίας 
αρμόδιος υπάλληλος Αράβας Δημήτρης (τηλ.:2331353658), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη έλαβε αύξοντα αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 194622 
και  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 13-12-2022  με Α-
ΔΑΜ:22PROC011801230

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρ. 1664/06-12-2022 (ΑΔΑ:6ΗΓ17ΛΛ-ΣΧΩ) 

Αποφ. Ο.Ε. Π.Κ.Μ.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: Ψ5797ΛΛ-ΧΒΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Βέροια  15/12/2022
Αρ. πρωτ.:Φ2.3.3/34/870165(3054)
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 

Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία 
επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για 
την εκτέλεση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρω-
ση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας − Με-
λίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού» με προϋπολογι-
σμό 1.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

2. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
Αφορά τη συντήρηση του υφιστάμενου δημοτικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας - CPV: 45233141-9 «Εργασίες 
συντήρησης οδών».

3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
(χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων 
θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους πο-
σοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 
2(α) του Ν. 4412/2016. 

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: Α/Α 194620 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.imathia.
pkm.gov.gr .

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Υ-
ποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, στο τηλέφωνο:23313 
53642, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Μπονάνου. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος, ήτοι: 

- Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 09-01-2023 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβο-
λής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

- Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 12-01-2023 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 
π.μ. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του 
άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο-
ρολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

7. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρο-
νται αναλυτικά στο άρθρο 22 της αναλυτικής διακήρυξης

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 16.129,03 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 10/03/2024. Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. 

9. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 
της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού.

10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥ-

ΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 
έτους 2022, με κωδικό έργου Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21. Εκδόθηκε 
η Α/Α 1094 με αρ. πρ. 50775(412)/27-01-2022 απόφαση ανάληψης 
πίστωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010093716, ΑΔΑ: Ψ2ΒΑ7ΛΛ-ΕΞΗ) και 
Καταχωρήθηκε με α/α 1071 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Ο.Υ. της Π.Κ.Μ. 

12. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 13-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011798185)

13. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Βέροια, 28-11-2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. 1663/06-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27)
 απόφαση της Ο.Ε. ΠΚΜ 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 
 



Μετά την επιτυχή ολο-
κλήρωση, των ενταγμένων 
στο πρόγραμμα CLLD/
LEADER, εκδηλώσεων μας 
(Ιουλίου & Σεπτεμβρίου 
2022) και την ταχύτατη εκ 
μέρους της περαίωση  ό-
λων των διαδικασιών (κα-
τάθεσης δικαιολογητικών 
-παραστατικών) καθώς και 
τής εκταμίευσης του ποσού 
των δαπανών σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. 
του συλλόγου μας αισθά-
νεται την υποχρέωση να 
ευχαριστήσει δημόσια την 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε..

 Βασικοί συντελεστές της ολοκλήρωσης των διαδικασιών των ενταγμένων στα προγράμ-
ματα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. φορέων του Νομού Ημαθίας, είναι τα στελέχη της, που με τις γνώσεις, 
τις εμπειρίες, τον ζήλο και την υπερπροσπάθεια, αν και μικρός ο αριθμός των, αποφέρουν τα 
μέγιστα στην ανάπτυξη του Νομού, έχοντας φυσικά την αμέριστη στήριξη του προέδρου Θεό-
φιλου Τεληγιαννίδη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων. Φυσικά για την επιλογή των 
προτάσεων απαιτούνται εμπεριστατωμένες μελέτες.

 Η συμβολή της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην ανάπτυξη του Νομού είναι μεγάλη και μπορεί να γίνει 
ακόμη μεγαλύτερη, αν έχει την ταυτόχρονη στήριξη όλων (διοίκησης, μετόχων, φορέων και 
ιδιωτών). Και αυτό γιατί κατά γενική ομολογία διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, τα στελέχη 
εκείνα που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, μέσω σύνταξης 
αναπτυξιακών - κοινωνικών μελετών, υποστήριξης επενδυτικών πρωτοβουλιών και δράσεων. 

 Πρέπει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να αδράξουμε, μέσω τής ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε., κάθε ευκαιρία 
πού μας παρουσιάζεται, καταθέτοντας σε τρέχοντα προγράμματα (φυσικά και νομικά πρόσω-
πα) μελέτες  ικανές για έγκριση υπαγωγής σε αυτά και απορροφώντας φυσικά και το τελευταίο 
ευρώ που μας επιχορηγείται και βοηθά στην ανάπτυξη του Νομού.

 Ευχόμαστε εν όψει των εορτών ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και Δημιουργικό το 2023.
(Σημ.: Πρέπει να τεθεί από την ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. το θέμα του διαχωρισμού των κωδικών πού 

αφορούν επιχορηγήσεις που συμπίπτουν αυτές των συλλόγων με της Τ.Α. για ευνόητους λό-
γους.)

Με απέραντη εκτίμηση
Για τον Σύλλογο

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

Τι είπε ο Ματεράτσι για την αδελφή του Ζιντάν
και δέχθηκε μια κεφαλιά που έμεινε στην ιστορία

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Γερμανίας, το 2006, 
βρέθηκαν στον τελικό οι εθνικές ομάδες της Ιταλίας και της Γαλλίας.  
Με τη Γαλλία αγωνίζονταν και ο 34χρονος Ζινεντίν Ζιντάν ο οποίος 
παρόλο που είχε αποσυρθεί , κλήθηκε στην εθνική για το τουρνουά 
και ήταν μάλιστα ο αρχηγός της. Η κανονική διάρκεια του τελικού 
είχε λήξη ισόπαλη με 1-1. Στο ξεκίνημα του αγώνα η Γαλλία κέρδισε 
πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο Ζιντάν με μία εξαιρετική εκτέλεση. 
Για την Ιταλία ισοφάρισε λίγο αργότερα ο Μάρκο Ματεράτσι με κε-
φαλιά. 

Οι δυο παίκτες έμελλε να κρίνουν τον τελικό όχι μόνο με τα γκολ 
τους αλλά και με το επεισόδιο που είχαν στο 110 λεπτό της παρά-

τασης. Τότε που όλο το γήπεδο 
πάγωσε βλέποντας τον Ζιντάν 
να χτυπά με κεφαλιά τον Μα-
τεράτσι, στο στήθος, και να τον 
ξαπλώνει κάτω. Ο αρχηγός της 
Εθνικής Γαλλίας, είδε την κόκ-
κινη κάρτα και αποβλήθηκε από 
τον διαιτητή. Ήταν η τελευταία 
αποβολή στην πολύκροτη καριέ-
ρα του Ζινεντίν Ζιντάν ήταν ό-
μως και μια απρόσμενη εξέλιξη 
που κυρίως σόκαρε τους ποδο-
σφαιριστές της εθνικής Γαλλίας, 
ο οποίοι τελικά έχασαν τον τελι-
κό στα πέναλτι με σκορ 5-3.

Όλος ο αθλητικός Τύπος α-
μέσως αναζήτησε τους λόγους 
που οδήγησαν τον Ζιντάν σε μια 
τέτοια ενέργεια ειδικά και μετά 
τη δήλωση που έκανε ότι «προ-
τιμούσε να πεθάνει παρά να ζη-
τήσει συγνώμη» για την πράξη 
του. Κυρίως όμως βιάστηκαν 
κάποιοι Άγγλοι δημοσιογράφοι 
όταν έσπευσαν να αποκρυπτο-
γραφήσουν τα χείλη των δύο 
ποδοσφαιριστών, καταλήγοντας 
στο συμπέρασμα ότι ο Ιταλός 
είχε αποκαλέσει τον Γάλλο με 
αλγερινή καταγωγή, «γιο μιας 
πόρνη τρομοκράτισσας». Ήταν 
μια υπόθεση που έκανε τον Μα-
τεράτσι να αντιδράσει άμεσα και 
να κινηθεί νομικά εναντίον των 
Άγγλων τονίζοντας μεταξύ άλ-
λων ότι καθώς ο ίδιος είχε χάσει 
τη μητέρα του από μικρός, δεν 
θα μπορούσε ποτέ να πει κάτι 
σε βάρος της μητέρας οποιου-
δήποτε.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΙΤΑΛΟΣ
 ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΟ

Ο ίδιος ο Ματεράτσι έδωσε 
τελικά και την εξήγηση για όσα 
είχαν συμβεί εκείνη την πολυσυ-
ζητημένη στιγμή μέσα στο γήπε-
δο.  Όπως περιέγραψε, οι δύο τους είχαν έντονες αψιμαχίες σε όλη τη διάρκεια του τελικού, με τελευταίο ένα τράβηγμα 
της φανέλας του Γάλλου από τον Ιταλό στο 110 λεπτό της παράτασης.

«Αν τόσο θέλεις τη φανέλα μου, θα στη δώσω αργότερα μετά το τέλος του αγώνα» είπε στα αγγλικά ο Ζιντάν και ο 
Ματεράτσι απάντησε αμέσως στην ίδια γλώσσα με μια φράση γεμάτη υπονοούμενα: 

«Θα προτιμούσα να μου δώσεις την αδελφή σου παρά τη φανέλα σου» του είπε και αμέσως ο Ζιντάν αντέδρασε σαν 
μαινόμενος ταύρος. Ο Γάλλος ποτέ δεν επιβεβαίωσε την ομολογία του Ιταλού. 

Αποσύρθηκε οριστικά για να ασχοληθεί με την προπονητική και ρκέστηκε στο γεγονός ότι σε εκείνο το παγκόσμιο 
κύπελλο είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης, κέρδισε τη «χρυσή μπάλα» και όλη η Γαλλία έδειξε να τον δικαιολογεί 
για την πράξη του. 

Είχε γίνει μάλιστα και δημοσκόπηση όπου το 61% των Γάλλων απάντησε ότι τον είχαν ήδη συγχωρήσει, ενώ το 52% 
απάντησε ότι κατανοούσε απόλυτα την αντίδραση του. 

Όσο για τον Ματεράτσι, αυτός είχε υποσχεθεί στην οικογένειά του ότι μετά το τέλος του παγκόσμιου κυπέλου θα 
τους πήγαινε μια μεγάλη εκδρομή στη Ντίσνεϋλαντ στο Παρίσι. Όμως μετά το περιστατικό με τον Ζιντάν εκτίμησε ότι ένα 
ταξίδι στη Γαλλία μπορεί και να μην εξελίσσονταν για καλό οπότε ακύρωσε το ταξίδι και αναγκάστηκε να μη τηρήσει την 
υπόσχεσή του. 

ΚΙ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ
Η «ιστορική» κεφαλιά του Ζιντάν έγινε αργότερα μέχρι κι ένα τεράστιο άγαλμα 5 μέτρων που τοποθετήθηκε μπροστά 

από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Πομπιντού στο Παρίσι. Όπως είχε δηλώσει τότε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
του Πομπιντού, «μπορεί η κεφαλιά αυτή να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παράδοση που θέλει τα αγάλματα να 
δημιουργούνται για να τιμήσουν κάποια νίκη είναι όμως μια ωδή στην ήττα». Παρόλα αυτά, το ο άγαλμα αφαιρέθηκε 
λίγες ημέρες μετά την εγκατάστασή του διότι κρίθηκε ότι προβάλλει μια άσχημη πλευρά του ποδοσφαίρου και μπορεί να 
λειτουργήσει αρνητικά.

Οι τελευταίες πληροφορίες, θέλουν το άγαλμα να έχει αγοραστεί από το Κατάρ για να τοποθετηθεί σε Μουσείο για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα δημιουργηθεί στη Ντόχα μετά το τέλος του φετινού παγκόσμιου κυπέλλου.  Ίσως τελικά 
βρει εκεί τη θέση του…

Η πιο διάσημη κεφαλιά στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το άγαλμα της κεφαλιάς μπροστά από το Πομπιντού

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ

Δημόσιες ευχαριστίες στην ΑΝ.ΗΜΑ. 
Α.Ε. για την επιχορήγηση μέρους 

δαπανών των εκδηλώσεων

Δήμος Νάουσας: Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών για την περίοδο των εορτών

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων και ανα-
κυκλώσιμων υλικών από την υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου, για την 
περίοδο των εορτών, θα έχει ως εξής:

•Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου  η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων 
υλικών θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα.

•Σάββατο 24 Δεκεμβρίου  η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων 
υλικών κατά τις πρωινές ώρες θα γίνει κανονικά, ενώ η νυχτερινή αποκομιδή στο κέντρο της 
Νάουσας θα γίνει στις 5 το απόγευμα και όχι στις 10 το βράδυ.

•Κυριακή 25 Δεκεμβρίου ανήμερα Χριστουγέννων δεν θα πραγματοποιηθεί καμία απο-
κομιδή.

•Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου λόγω αργίας δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αποκομιδή.
•Από Τρίτη 27 Δεκεμβρίου  έως και Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου  η αποκομιδή των 

απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνει κανονικά όπως ορίζεται από το 
πρόγραμμα.

•Σάββατο 31 Δεκεμβρίου η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλι-
κών κατά τις πρωινές ώρες θα γίνει κανονικά, όπως ορίζει το πρόγραμμα, ενώ η νυχτερινή 
αποκομιδή στο κέντρο της Νάουσας θα γίνει στις 5 το απόγευμα και όχι στις 10 το βράδυ.

•Κυριακή 01 Ιανουαρίου 2023 λόγω Πρωτοχρονιάς δεν θα πραγματοποιηθεί καμία 
αποκομιδή.

•Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023 ανήμερα των Θεοφανίων δεν θα πραγματοποιηθεί 
καμία αποκομιδή.  



Ο ΣΕΒΑΣ Νάουσας
στον 9ο Φιλίππειο δρόμο

Με μεγάλη επιτυχία  πραγ-
ματοποιήθηκε  την το  Σάββατο 
10/12  με αγώνες   1000μ ηλικιών 
δημοτικού Σχολείου (Δ’ Ε’ & ΣΤ’) 
, και  των 2000μ παιδιών ηλικί-
ας Γυμνασίου και τέλος τα 5χλμ 
. Το σύνολο των συμμετεχόντων 
και στα 3 Νυχτερινά αγωνίσμα-
τα άγγιξε τους  570 δρομείς: 150 
στα Δημοτικά -120 στα Γυμνάσια 
και 320 στα 5χλμ)και  Κυριακή  
11 Δεκεμβρίου ο 9ος Φιλίππειος 
δρόμος (Βεργίνα – Φράγμα Αλιάκμονα – Βέροια) 14,6 km . Μία διοργάνωση που 
δεν είχε  τίποτα  να ζηλέψει  από μεγάλες και διεθνής διοργάνωσης. 630 δρομείς 
έκατσαν στην γραμμή εκκίνησης ενώ 800 ήταν οι εγγραφές. 200 εθελοντές συνε-
τέλεσαν ώστε να γίνει ένας όμορφος   αγώνας Από την πόλη μας με τον σύλλογο 
του ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ έλαβαν μέρος  οι  Γκαντός  Θωμάς ,Μακαρατζής  Ζαφείρης , 
Μητσκόπουλος  Θωμάς, Παπατάρκα  Έφη ,  Σακελλάρης  Κωνσταντίνος

Ανακοινώθηκαν από τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, οι υποψη-
φιότητες για τους Κορυφαίους Αθλητές 
της Χρονιάς 2022. Ανάμεσα στους υ-
ποψηφίους, βρίσκεται για πρώτη φορά 
αθλητής με αναπηρία από τη Βέροια, 
ο δικός μας αθλητής της χιονοσανίδας, 
Κωνσταντίνος Πετράκης!

Ο Πετράκης είναι υποψήφιος στην 
κατηγορία «Άνδρες Αθλητές με Αναπη-
ρία-Παραολυμπιακά Αθλήματα», γιατί 
κατέλαβε την 15η θέση στo αγώνισμα 
Snowboard Cross και την 16η στο α-
γώνισμα Banked Slalom κατηγορία SB-
UL) των Χειμερινών Παραολυμπιακών 
Αγώνων που έγιναν στο Πεκίνο τον 
Μάρτιο του 2022. H ψηφοφορία είναι 
ανοικτή προς τα μέλη του Συνδέσμου 
ως την Πέμπτη 15/12 στις 11.00πμ και 
«Γιορτή των Κορυφαίων» θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής, την 
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30.

Η υποψηφιότητα του Πετράκη ως 
«Κορυφαίου Αθλητή» αποτελεί ύψιστη 

τιμή, τόσο για τον ίδιο, για το σωματείο 
του που τον στηρίζει και τον ανέδειξε, 
όσο και την πόλη της Βέροιας, που απο-
τελεί άξιο τέκνο της και αποδεικνύει για 
ακόμα μία φορά ότι το «Εν Σώματι Υγιεί» 
λειτουργεί «αθόρυβα» και στο περιθώ-
ριο -και χωρίς ουσιαστική υποστήριξη- 
αλλά με εκκωφαντικές επιτυχίες..

Ανακοινώθηκαν οι ορι-
σμοί διαιτητων για τα 
ματς της 7ης αγωνιστι-

κής της Super League 2. Το 
παιχνίδι της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον 
Πανσερραϊκό θα σφυρίξει ο 
Καλαϊτζης από την Θεσσαλία. 

Αναλυτικά:

Α’ όμιλος
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου
Μακεδονικός – Παναθηναϊκός Β 

(15:00 ΕΡΤ3, Μακεδονικού)
Διαιτητής: Σιντόρης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Ζήρδας, Κοτανίδου (Δράμας)

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ – ΠΟΤ Ηρακλής (14:45, Αλκαζάρ)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Αραβίδης, Μητοφάνης (Αθή-

νας)

Ηρακλής Λάρισας – Νίκη Βόλου 
(14:45, AEL FC Arena)

Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), Μανα-

σής (Τρικάλων)

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας - Θεσπρωτός 

(14:45, AEL FC Arena)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)

Βοηθοί: Κουφός (Μακεδονίας), Δεδι-
κούσης (Λάρισας)

Απόλλων Πόντου – Αλμωπός Αριδαί-
ας (14:45, Δημ. Πολυκάστρου)

Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Βοηθοί: Τζιώτζιος, Καραγιάννης (Θρά-

κης)

Βέροια – Πανσερραϊκός (14:45,
Δημ.ΣτάδιοΒέροιας)

Διαιτητής:Καλαϊτζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Μαλανδρής (Χαλκιδικής),

Δέλλιος(Πέλλας)

Διαγόρας - Απόλλων Λάρισας (14:45, 
Δημ. Στάδιο Ρόδου)

Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθήνας)
Βοηθοί: Μαραθωνίτης, Ισσά (Αθήνας)
Ρεπό: ΠΑΟΚ Β

Β’ όμιλος
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΕΚ Β (13:00, Βου-

ζουνεράκειο)
Διαιτητής: Ρούτσης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Δασκαλομαρκάκης, Βλαχάκης 

(Ρεθύμνου)

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
Αιγάλεω – Χανιά (14:45, «Στ. Μαυρο-

θαλασσίτης)
Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Κύριος 

(Αρκαδίας)

Ηλιούπολη – Επισκοπή (14:45, Δημ. 
Ηλιούπολης)

Διαιτητής: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Δέτση (Δωδ/νήσου), Σούζας 

(Αν. Αττικής)

Προοδευτική – Ηρόδοτος (14:45, «Π. 
Σαλπέας»)

Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Βοηθοί: Τσολακίδης, Νικολάου (Αθή-

νας)

Απόλλων Σμύρνης – Καλαμάτα (19:30 
ΕΡΤ3, Πανιωνίου)

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Πάγκαλος 

(Λασιθίου)

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
ΠΑΟ Ρουφ – Παναχαϊκή (14:45, «Σπ. 

Γιαλαμπίδης»)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Βιτσεντζάτος (Αν. Αττικής), 

Μπάλας (Τρικάλων)

Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β 
(15:15 ΕΡΤ3, «Γρ. Λαμπράκης»)

Διαιτητής: Παπακωνσταντίνου (Φθιώ-
τιδας)

Βοηθοί: Γάκος (Φθιώτιδας), Ψύλος 
(Λέσβου)

Ρεπό: Κηφισιά
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Διαιτητής από την Θεσσαλία
στο ΒΕΡΟΙΑ - Πανσερραϊκός

Υποψήφιος «Κορυφαίος
Αθλητής της Χρονιάς» ο Πετράκης

του «Εν Σώματι Υγιεί»
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Γράφει ο 
Αναστάσιος 
Βασιάδης

 Τα δραματικά γε-
γονότα που κυριαρ-
χούν στην τρέχουσα 
επικαιρότητα, είχαν 
ως συνέπεια να πε-
ράσει σχετικά απαρα-
τήρητη η Παγκόσμια 
Ημέρα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, που 
με απόφαση του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων 

Εθνών καθιερώθηκε να τιμάται την 10η Δεκεμβρί-
ου εκάστου έτους. Η υφιστάμενη ωστόσο πλήρης 
αναντιστοιχία, μεταξύ της πολιτιστικής ανάπτυξης 
που χαρακτηρίζει την ανθρωπότητα σήμερα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία εξακολουθούν να 
καταπατούνται συνεχώς και απροκάλυπτα σε όλο 
τον κόσμο, επιτάσσει κατ ελάχιστον μια επίκαιρη 
αναφορά. 

Η συνέπειες της συνεχιζόμενης πολεμικής σύ-
γκρουσης στην Ουκρανία, οι επιτεινόμενες προσφυ-
γικές μετακινήσεις, η ενεργειακή και κατά συνέπεια 
οικονομική κρίση με τις κοινωνικές ανισότητες που 
επιφέρουν, η εξουθένωση της προσωπικότητας των 
αδυνάτων, η επιβολή του δίκαιου του ισχυρότερου, 
οι πολιτικές φυλακίσεις, οι εξορίες και τα βασανιστή-
ρια, αποτελούν μερικές από τις προκλητικές καταπα-
τήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που πέραν 
τούτων εκδηλώνονται με φαινόμενα τα οποία γίνο-
νται εμφανώς αντιληπτά, από τις κοινωνίες και τον 
κάθε πολίτη. Μερικές από αυτές τις καθημερινές κα-
ταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορούν 
ολόκληρες ομάδες συνανθρώπων μας, ενώ άλλες 
μεμονωμένα περιστατικά.

 Η ανεργία, αποτελεί μια κατάφωρη καταπάτηση 
ανθρώπινου δικαιώματος η οποία υποβαθμίζει την 
αξία του ανθρώπου, εξουθενώνει την προσωπικότη-
τά του και τον ωθεί σταδιακά στην κοινωνική απέντα-
ξη με όλες τις αυτονόητες συνέπειες για την κοινωνία 
και για τον ίδιο.

 Η έξαρση της εγκληματικότητας, το επισφαλές 
της σωματικής ακεραιότητας και ο φόβος καταστρο-
φής της περιουσίας, αποτελούν κραυγαλέες παρα-
βιάσεις του ανθρωπίνου δικαιώματος της δημόσιας 
ασφάλειας, που είναι ξένες με κάθε έννοια συντε-
ταγμένης πολιτείας. Κάθε πολίτης που, σύμφωνα με 
τις δυνατότητές του, συμμετέχει στις δαπάνες που 
απαιτούνται για την λειτουργία του κράτους πρέπει 
να είναι και να αισθάνεται ασφαλής στον τόπο διαμο-

νής, στον τόπο εργασίας και όπου γενικώς δραστηρι-
οποιείται.

 Η ισότιμη κατοχύρωση της Παιδείας, που συμπε-
ριλαμβάνει την μόρφωση, την συγκροτημένη γνώση 
και την διαρκή ενημέρωση όλων των πολιτών, ώστε 
αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται στην αποστο-
λή της προσωπικής τους προόδου και της ευρύτερης 
κοινωνικής ανάπτυξης, αποτελεί στοιχειώδες ανθρώ-
πινο δικαίωμα. 

Το κορυφαίας όμως σημασίας ανθρώπινο δικαί-
ωμα το οποίο νοείται ως αυτονόητο σε μια οργανω-
μένη και σύγχρονη κοινωνία είναι αναμφισβήτητα η 
Υγεία. Η διασφάλιση παροχής υπηρεσιών Υγείας με 
ισότιμο τρόπο σε ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους πολίτες, 
αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα του οποίου η 
καταπάτηση αποτελεί σαφέστατα ένδειξη κοινωνικής 
οπισθοδρόμησης και υπανάπτυξης. 

Μετά τον προσανατολισμό που επιχειρήθηκε το 
προηγούμενο διάστημα για το Σύστημα Υγείας, στην 
μονονοσική αντιμετώπιση των συνεπειών του κο-
ρωνοϊού, οι πολίτες παρακολουθούν με αγωνία, 
την επίκαιρη νομοθετική κινητικότητα που θέτει σε 
αμφισβήτηση το σημαντικότερο ανθρώπινο δικαίω-
μα, που είναι η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις 
υπηρεσίες Υγείας.

 Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
κυρίαρχη την Υγεία, αποτελεί κατά κύριο λόγο ευθύ-
νη της πολιτείας, η οποία οφείλει με τα συντεταγμένα 
της όργανα και τις υπηρεσίες να είναι προσανα-
τολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Απαιτείται 
ωστόσο διαρκής εγρήγορση, ανθρώπινη ευαισθησία 
και συνέπεια, από τους κοινωνικούς φορείς και από 
κάθε πολίτη.

 Ατενίζοντας ο καθένας με ευθύνη τον άμεσο πε-
ρίγυρο, σίγουρα θα ανακαλύψει συνανθρώπους των 
οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Η 
πολιτεία, η οργανωμένη κοινωνία και κάθε αρμόδιος, 
κατά κανόνα ενεργοποιούνται όταν και ο κάθε ενερ-
γός πολίτης δραστηριοποιείται με ευθύνη και κοινω-
νική ευαισθησία. 

Η Παγκόσμια Ημέρα που ήταν αφιερωμένη στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, ας αποτελέσει για όλους 
έμπνευση για ένα καλύτερο αύριο.
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Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανα-
δόχου σχετικά με την: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής προ-
σβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», προϋπολογισμού σαράντα εννιά χι-
λιάδων εξακοσίων ευρώ (49,600,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια της διακήρυξης.  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.
gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.naoussa.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2023,  
ημέρα Τετάρτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 
10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετο-
χής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ  (800,00€). 

Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Καρανικόλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Γλυκερίας Μπου-
σμπούκη, ως πληρεξούσιας της Ιλόνα Νταμότσεβα, με την 
αριθμ. 775 έκθεση της δικαστικής επιμελήτριας Δέσποι-
νας Χατζησάββα επιδόθηκε στις 30-11-2022, στην κυρία 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον πρώην κάτοικο 
Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής Αριστοτέλη Ασλανίδη 
του Ιορδάνη και της Μαργαρίτας, πιστό αντίγραφο της με 
αριθμό κατάθεσης 520 / ΓΔ - ΔΖ / 2022 αγωγής της Ιλόνα 
Νταμότσεβα, στρεφόμενης κατά του Αριστοτέλη Ασλανίδη 
και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας, με την οποία η ενάγουσα ζητά α) να απαγγελθεί η 
λύση του θρησκευτικού της γάμου με τον εναγόμενο, και β) 
να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική της δαπάνη. 
Στο τέλος του προαναφερόμενου δικογράφου περιέχεται 
α) η έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού, β) η πράξη 
ορισμού δικασίμου, με την οποία ορίζεται χρόνος για τη 
συζήτηση της αγωγής η 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 09:00, στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Βέροιας, και γ) η έγγραφη παραγγελία της προανα-
φερόμενης πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας για την 
επίδοση της αγωγής στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βεροίας για τον εναγόμενο Αριστοτέλη Ασλανίδη, ως αγνώ-
στου διαμονής, με κλήση για να παραστεί ο τελευταίος στην 
ορισθείσα δικάσιμο της 1-11-2023.

Βέροια, 14-12-2022
Η δικαστική επιμελήτρια
Δέσποινα Χατζησάββα

Ολοκληρώθηκε για 21η χρονιά η συνάντηση 
παλαιών  φίλων –προσκόπων Βέροιας

 Τα χρόνια πέρασαν οι φιλίες όμως έμειναν . Είναι 
ευλογία να έχεις φίλους, είναι ευτυχία να κρατάς τους φί-
λους σου κοντά σου.

Μια εκδρομή που γίνεται κάθε χρόνο…
Μια εκδρομή που όποιος την έχασε..έχασε!
Οι ετοιμασίες είχαν αρχίσει από καιρό. Η ομάδα εργα-

σία της διοργάνωσης συζητούσε για αυτήν την εκδρομή 
εδώ και μήνες. Με ενθουσιασμό και αισιοδοξία κατά κύριο 
λόγο, μα και με έναν έκδηλο δισταγμό…

Θα έρθουν άραγε ; Αυτή η απορία μας βασάνιζε μή-
νες.. Ώσπου ήρθε η ώρα να διαψευστεί! Λίγες μέρες πριν 
την εκδρομή, ένας μετά τον άλλο, παλαιοί Βαθμοφόροι, 
Αρχηγοί και Πρόσκοποι, δήλωναν την συμμετοχή τους! 
Κάθε όνομα που έμπαινε στη λίστα, έφερνε και κάποιον 
άλλο μαζί, σαν μια αλυσίδα. Στο διαδίκτυο τα μηνύματα 
είχαν πάρει φωτιά. Νοσταλγίες, ετοιμασίες, ανυπομονη-
σία..

Η μέρα δεν άργησε να έρθει. Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 
2022. Μέσα σε μια πανέμορφη ορεινή εικόνα, ένα μουντό 
τοπίο τυλιγμένο από πυκνή ομίχλη, που έκανε το χώρο 
να μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό…καταφθάνανε 
ένας ένας στο Προσκοπικό Κέντρο. Χαμόγελα καρφι-
τσωμένα στο πρόσωπο, μαντήλια που ήθελαν καιρό να 
φορεθούν, αγκαλιές επανένωσης, φωνές χαράς και ενθουσιασμού γέμισαν την Καστανιά. Ήμασταν και πάλι εκεί, όλοι μαζί! Όπως παλιά..Πρόσκοποι 
διαφορετικών ηλικιών, βρεθήκαμε όλοι μαζί σε ένα γνώριμο χώρο. Κάποιοι συστηθήκαμε από την αρχή, κάποιοι ξανασυστηθήκαμε, μα γρήγορα γίναμε 
όλοι μαζί μια δυνατή παρέα γύρω από το τζάκι για ενα εορταστικό βραδινό που τα είχε όλα!!! Ψήσιμο, πλάκες, προσκοπικές αναμνήσεις, πειράγματα και 
πολύ μα πολύ γέλιο.

 Όσοι τυχεροί είχαμε την άνεση του χρόνου, διανυκτερεύσαμε στο καταφύγιο.Την Κυριακή το πρωί κανένα ίχνος από το ξενύχτι πάνω μας!!! Φαίνεται 
πως στη χαρά δεν έχεις ανάγκη από ύπνο. Αφού φάγαμε τον καθιερωμένο πατσά και κάναμε τις προβλεπόμενες καθαριότητες πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής κρατώντας μέσα τις ομορφιές του Βερμίου, τις πρωτόγνωρες εμπειρίες που ζήσαμε, το κέφι, το άφθονο γέλιο αλλά και την ανάμνηση μιας 
περιπέτειας τέτοιας, που μόνο ο Προσκοπισμός μπορεί να σου χαρίσει.

Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός Συστήματος

Ελληνική 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Διεύθυνση: ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 
30, ΝΑΟΥΣΑ, 592 00 
 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 
εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14530/28-09-2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ011323859) 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο 
για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο 

«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας 
Σ.Α.Π. του Δήμου Νάουσας» στον 
άξονα προτεραιότητας 2 «αστική 

αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 (ΑΔΑ: 

9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ), έπειτα από την 
υποβληθείσα από το Δήμο πρόταση 

χρηματοδότησης έπειτα από την 
υποβληθείσα από το Δήμο πρόταση 
χρηματοδότησης (πρόσκληση με αρ. 

πρωτ. 2479/27-04-2022 | ΑΔΑ: 
ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41) 

ΚΑ| Εσόδου 06.00.1323.014 και 
Εξόδου 02.30.6117.038  

Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης:  
466/2022 (ΑΔΑ 9ΛΥ9ΩΚ0-ΖΒΕ) 

πολυετής υποχρέωση 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 49.600,00€ με ΦΠΑ 24% 

CPV: 
73220000-0 : Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22366/15-12-2022 
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την: «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», 
προϋπολογισμού σαράντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49,600,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 
σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της διακήρυξης.  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια της διακήρυξης.   
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
στην διεύθυνση www.naoussa.gr. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Τετάρτη, Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 10:00 π.μ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) 
του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ  (800,00€).  
 

Ο Δήμαρχος 
Νικόλαος Καρανικόλας 

Η διαφύλαξη των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων ως κοινωνική ευθύνη
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: 

«Ένας χρόνος χωρίς 
τον Τέλη μας»

Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος που ο Αριστοτέ-
λης Σιδηρόπουλος ταξίδεψε στην γειτονιά των αγγέλων, το μνη-
μόσυνο του οποίου θα τελεσθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 
στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου.

Είναι πολύ δύσκολο να γράψει κάποιος σε λίγες γραμμές για 
την προσωπικότητά του, για τον επαγγελματισμό του ως αρχι-
τέκτονας μα κυρίως για όλα όσα πρόσφερε στην «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί». Όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, 
μιλάνε για μια προσωπικότητα που δεν περνούσε απαρατήρητη.

Η ευγένειά, η σύνεσή, η εντιμότητά, η οργανωτικότητά, η 
αφοσίωσή του σε ότι αναλάμβανε, προικισμένος με γνώσεις και 
με πλούσιο λεξιλόγιο που χρωμάτιζε τον λόγο του ήταν μερικά 
από τα πιο δυνατά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Το όνομά 
του έχει ταυτιστεί με τον Σύλλογο της «Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί»(ΠγΠ) του οποίου διετέλεσε πρόεδρος από την αρχή της 
ίδρυσής του.  Με πολλές ευαισθησίες στα κοινωνικά θέματα και 
υπερασπιστής της δικαιοσύνης, με την αποφασιστικότητα και την 
επικοινωνιακή του ικανότητα ενέπνευσε μεγάλο αριθμό υποστη-
ρικτών στο έργο που ξεκίνησε. Το πιστεύω του ήταν « Ένα παιδί 
να σωθεί, έχουμε εκπληρώσει τον σκοπό του Συλλόγου μας!». 

Μετά το τραγικό συμβάν του ΑΛΕΞ που συντάραξε την πόλη 
μας, αφιερώθηκε στην προστασία παιδιών και νέων προασπί-
ζοντας τα δικαιώματά τους μαζί με συνεργάτες, προσωπικό και 
φίλους να βρίσκονται δίπλα του και πάντα στην πρώτη γραμμή.

Με οδηγό το όραμά του, αναγνώριζε τις ανάγκες των παιδιών 
και φρόντιζε να εφαρμοστούν κατάλληλες επιστημονικές μέθοδοι 
ενισχύοντας τις Δομές του Συλλόγου με πρωτοποριακές υπηρεσί-
ες. Σκοπός  του, μέσα από το έργο του Συλλόγου, ήταν να προ-
στατεύσει και να φροντίσει νέους και νέες με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, να επουλωθούν οι πληγές των τραυμάτων τους και να 
τους δώσει την ευκαιρία να ονειρευτούν και να χτίσουν το μέλλον 
τους, για να μπορούμε όλοι μας να βλέπουμε στα πρόσωπα των 
παιδιών μόνο χαμόγελα. 

Στάθηκε ως μέντορας για το προσωπικό του Συλλόγου αλλά 
και ως πατέρας για τα παιδιά που φροντίζουμε. Συμπορευτής σε 
όλο αυτό το έργο, η σύζυγός του.

Για εμάς θα είναι πάντα ο φάρος μας, για να συνεχίζουμε το 
όραμά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό 
και οι εθελοντές της ΠγΠ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
 Ἀπό ἡμέρες ἤδη ἡ Ἐκκλη-

σία μας μᾶς καλεῖ νά προετοι-
μασθοῦμε γιά τή μεγάλη ἑορ-
τή τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, 
γιά τήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως 
τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς καλεῖ νά 
προετοιμασθοῦμε γιά νά ὑπο-
δεχθοῦμε στίς ψυχές μας τόν 
Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρω-
πος γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό 
τήν ἁμαρτία, ἦρθε στή γῆ γιά 
νά μᾶς χαρίσει τόν οὐρανό καί 
νά μᾶς προσφέρει τά ἀγαθά 
τῆς βασιλείας του. 

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ καλύτε-
ρη προετοιμασία γιά νά ἑορτά-
σουμε αὐτή τή μεγάλη ἑορτή 
καί γιά νά ὑποδεχθοῦμε τόν 
Χριστό στήν ψυχή μας; 

Ἡ καλύτερη προετοιμασία 
εἶναι νά κάνουμε καί ἐμεῖς ὅ,τι 
ἔκανε ὁ Χριστός γιά μᾶς. Νά 

προσφέρουμε ἀγάπη ὡς ἀνταπόδοση τῆς δικῆς του ἀγάπης, γιατί 
ἀπό ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους καί τόν καθένα μας προσωπικά 
ἔγινε ὁ Χριστός ἄνθρωπος καί ἦρθε στόν κόσμο.  

Αὐτό θέλει καί ζητᾶ ὁ Χριστός ἀπό ἐμᾶς, γιά νά γεννηθεῖ στήν 
ψυχή μας, γιατί μόνο μία ψυχή πού ἔχει ἀγάπη καί προσφέρει ἀγάπη 
μπορεῖ νά δεχθεῖ τόν Χριστό, πού εἶναι ἡ Ἀγάπη. 

Νά προσφέρουμε ἀγάπη, μᾶς καλεῖ, ἀδελφοί μου, καί φέτος ἡ Ἐκ-
κλησία μας, συμμετέχοντας στόν ἔρανο «Χριστουγεννιάτικη προσφο-
ρά ἀγάπης», πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Ἔτσι θά προ-
σφέρουμε ἀγάπη ὄχι μόνο στήν οἰκογένειά μας, στούς συγγενεῖς ἤ 
τούς φίλους μας, ἀλλά καί στούς «ἐλαχίστους» ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ 
μας. Σέ ὅλους ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας πού στεροῦνται 
ἀκόμη καί τά ἀναγκαῖα, πού τούς λείπουν πολλά ἀπό ὅσα χρειάζονται 
γιά νά αἰσθανθοῦν τή χαρά τῶν Χριστουγέννων, γιά νά νιώσουν τή 
θαλπωρή πού προσφέρει ἡ ἀγάπη μας. 

Σᾶς καλῶ, ἀδελφοί μου, νά συμμετάσχουμε ὅλοι στή «Χριστου-
γεννιάτικη προσφορά ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, γιά νά 
βοηθήσουμε τούς ἀδελφούς μας πού τήν χρειάζονται, τά παιδιά, τούς 
ἡλικιωμένους, τούς ἀνήμπορους συνανθρώπους μας.  

Ἄς μήν ἐπηρεασθοῦμε ἀπό ὅσα ἀπογοητευτικά ἤ ἀρνητικά ἀκού-
ονται ἴσως αὐτές τίς ἡμέρες. Ἄς προσφέρουμε ὅσο μποροῦμε περισ-
σότερο ἀπό τό περίσσευμα ἤ καί ἀπό τό ὑστέρημά μας, ἀλλά κυρίως 
ἄς προσφέρουμε μέ πολλή ἀγάπη. Γιά νά ἔχουμε ὅλοι τήν ἀγάπη τοῦ 
δι᾽ ἡμᾶς γεννηθέντος Χριστοῦ. Γιά νά ἑορτάσουμε τά Χριστούγεννα 
μέ τόν Χριστό στήν ψυχή μας. 

Χαρούμενα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα σέ ὅλους σας, ἀδελφοί 
μου! 

 Μετά πατρικῶν εὐχῶν 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι με 
ομιλητή τον Μητροπολίτη

Τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος 
ὄροφος) ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς - Πνευματικούς Διαλό-
γους» θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος θά 
ἀναπτύξει τό θέμα: «Τό θαῦμα τῶν Χριστουγέννων». 

Εἴσοδος ἐλεύθερη 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, συγκεντρώνει τρό-
φιμα για τα δέματα που θα δοθούν σε τουλάχιστον 130  ευάλωτες 
οικογένειες της πόλης μας. Καλούμε τους φίλους και τις φίλες 
μας, να μας συμπαρασταθούν, προσφέροντας ο καθένας κάτι 
από το περίσσευμα ή από το υστέρημά του. Πιστεύουμε ότι όλοι 
με οδηγό την αγάπη, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη προς 
τον πάσχοντα συνάνθρωπο, θα συμβάλλουν ,  ( αυτή τη δύσκολη  
για τους πιο αδύναμους χρονιά) ώστε η γέννηση του Χριστού 
μας, να γεμίσει χαρά,  ζεστασιά και ευτυχία τα σπιτικά όλων.

Σας περιμένουμε καθημερινά,  8.00΄  - 12.00΄ τα πρωί στα 
γραφεία μας, Κωτουνίου 10Α . Τηλ. 23310 64731

2η Έκθεση Παιδικού 
Χριστιανικού Βιβλίου

της Ιεράς Μητροπόλεως
 
Στο πλαίσιο του 

εορτασμού της με-
γάλης εορτής των 
Χριστουγέννων η 
Ιερά μας Μητρόπο-
λη διοργανώνει τη 
λειτουργία Έκθεσης 
παιδικού χριστια-
νικού Βιβλίου από 
χθες Πέμπτη 15 Δε-
κεμβρίου έως και 
την Πέμπτη 22 Δε-
κεμβρίου στους χώ-
ρους του Παυλείου 
Πολιτιστικού Κέντρου 
στη Βέροια (πλησίον 
του Βήματος του Α-
ποστόλου Παύλου), 
καθημερινά 09:00 
-13:00. 

 Σκοπός της εν 
λόγω προσπάθειας είναι να παρουσιασθούν ειδικές εκδόσεις 
με σύγχρονες παιδικές προδιαγραφές που μπορούν να προ-
σεγγίσουν τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες και να μεταδώσουν 
με εύληπτο τρόπο τις αλήθειες της πίστης μας. Παράλληλα, ε-
πιθυμούμε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των βιβλίων που στην εποχή 
μας βάλλεται από την εύκολη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε 
άπειρες και συχνά ακατάλληλες πληροφορίες του διαδικτύου. 

 Η περίοδος που θα λειτουργήσει η Έκθεση είναι η πλέον 
κατάλληλη για να προτείνουμε στα παιδιά να αξιοποιήσουν 
τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων συντροφιά με ένα 
βιβλίο. 

 

Ακύρωση εκδήλωσης
Από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ανακοινώνεται ότι η προγραμ-
ματισμένη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση που επρόκειτο να γίνει 
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ για τεχνικούς λόγους. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 16 

Δεκεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η  Σοφία Τσελέπο-
γλου σε ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 17 Δεκεμ-

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Η αδελφή
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοι-

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ  κα ι  κέντρου. 

Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@

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

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. 

πατάρι με εσωτερικη σκά-

λα, Ήρας 10. Διαθέτει με-

ταλλικό ρολό ασφαλείας. 

Τηλ.: 6986 731153.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

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

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

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

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 
Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-
νόμενα καθίσματα και τιμό-
νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 
λάστιχα καινούργια 11/2022, 
σύστημα παρκαρίσματος, 
ABS, ESP, βοήθεια εκκί-
νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 
5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 
6948 119922 κ. Γιώργος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Αίτημα για αλλαγή διάταξης της ΑΑΔΕ η οποία συνιστά αντικίνητρο 
για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις οφειλών και ιδιαίτε-
ρα του εξωδικαστικού μηχανισμού  κατέθεσε με Επιστολή της στον Υ-
πουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας επισημαί-
νει ότι το ισχύον πλαίσιο επιβάλλει σε έναν φορολογούμενο – που έχο-
ντας ρυθμίσει τις οφειλές του επιθυμεί να προεξοφλήσει το ρυθμισμένο 
υπόλοιπο της οφειλής - να καταβάλει το σύνολο αυτής, συμπεριλαμ-
βανομένων όλων των υπολογισθέντων τόκων ή προσαυξήσεων. Δεν 
εφαρμόζεται δηλαδή στην περίπτωση της ΑΑΔΕ αυτό που ισχύει για τα 
δάνεια του ιδιωτικού τομέα, όπου η προεξόφληση προϋποθέτει μόνο 
την καταβολή του κεφαλαίου του δανείου, που συμπεριλαμβάνεται στην 
οφειλή. Αυτή η πρόβλεψη όμως στην πράξη εμποδίζει μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων – μελών της Συνομοσπονδίας να διευθετήσουν τις οφει-
λές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί λειτουργικό ζήτημα σε όλες τις ισχύου-
σες δόσεις και ρυθμίσεις που αφορούν στις οφειλές προς το Δημόσιο, 
το οποίο μάλιστα γιγαντώνεται στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχα-
νισμού του ν. 4738/2020, αποτελώντας ισχυρό ανασχετικό παράγοντα 
για την συμμετοχή στις διατάξεις του και άρα για την επιτυχία του.  Ο 
λόγος είναι απλός: για ένα τόσο εκτεταμένο διάστημα ρύθμισης (έως 
240 δόσεις/20 έτη) με το επιτόκιο που εφαρμόζει το Δημόσιο το οποίο 
υπερβαίνει σήμερα το 5%, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το τελικό οφει-
λόμενο ποσό υπερδιπλασιάζεται.  Εάν λοιπόν ο οφειλέτης 
θελήσει να προεξοφλήσει νωρίτερα το υπόλοιπο της οφει-
λής – κάτι το οποίο θα έπρεπε να το επιζητά το Δημόσιο 
– καλείται να καταβάλει χρηματικά μεγέθη σημαντικά υψη-

λότερα της αρχικής – προ ρύθμισης – οφειλής.
Η ΕΣΕΕ ζητά την αλλαγή της εν λόγω επιβαρυντικής διάταξης, ώστε 

κατά τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα  ο οφειλέτης να επιβαρύνεται 
τελικά μόνο με το βασικό κεφάλαιο της ρυθμισμένης οφειλής του. Η αι-
τούμενη μεταβολή θα υπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και την 
στοχοθέτηση της ίδιας της κυβέρνησης στην απόδοση των ρυθμίσεων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, υφίσταται ο σοβαρός κίνδυνος η πλειονότητα 
των ρυθμίσεων να αποτελέσουν «δώρο – άδωρο» για τις επιχειρήσεις 
και μάλιστα σε μία δύσκολη συγκυρία που πολλές εξ’ αυτών τις έχουν 
άμεση ανάγκη στον αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους.
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Επιστολή στον Υπ. Οικονομικών
ΕΣΕΕ: Να μην απαιτείται η πληρωμή τόκων και προσαυξήσεων στην προεξόφληση 

ρυθμισμένων οφειλών και ειδικά στον εξωδικαστικό μηχανισμό

P Λέτε να έκαναν 
γκάφα οι βελγικές αρχές 
με την Εύα; Γιατί μην μου 
πείτε ότι όλοι εκεί είναι 
αλάνθαστοι σαν τον Η-
ρακλή Πουαρό…

P Διότι πόσο κα-
θαρό μυαλό να έχει κά-
ποιος ζώντας 12 μήνες 
τον χρόνο σε κάτω χώ-
ρες;

P Για την υγρασία θα 
μιλήσουμε μετά, που λέει 
και το ανέκδοτο.

P  Τα παίρνει όλα 
επάνω του πάντως ο 
σύντροφος της Καϊλή. 
Να σώσει ό,τι σώζεται 
με άλλα λόγια.

P Κάνε παιδιά να δεις 
χαΐρι, αν καταλαβαινόμα-
στε.

P Κι εγώ το ίδιο θα έκανα με την αγάπη. Θα 
τα έδινα όλα επάνω της.

P Όπως λέει ο λαός: όταν έχεις, έχω. Όταν 
έχω, έτσι είν’ αυτά.

P Δείτε και το ανέκδοτο, να διαπιστώσετε 
ότι δεν είμαστε μόνο εδώ σώγαμπροι.

P Κατά τα λοιπά. Ενημέρωσε κανείς τον 
Κυριάκο ότι τη Δευτέρα εγκαινιάζει το νέο μουσείο 
των αρχαίων Αιγών και όχι κτηνοτροφική μονάδα 
στα Τζουμέρκα;

P Διότι πολύ χαλαρή βλέπω την ατζέντα 
των υψηλών καλεσμένων και το ημερήσιο 
πρόγραμμα.

P  Ειδικά για μια 
κυβέρνηση που θέ-
λει να δώσει βαρύ-
τητα στο έργο, όπως 
μας έλεγαν και τους 
πιστεύαμε.

P Μέχρι και 
Μακρόν μάς είχαν 
τάξει. Μακρά θυμά-
στε!

P Στη θλιβερή ε-
πικαιρότητα. Για τα 
θύματα. Χωρίς πα-
τρίδα, χωρίς γη, κάτι 
που δεν επιδίωξαν 
ποτέ. Μια κλειστή 
κοινωνία, πέρα από 
νόμους και ηθική. Το 
μόνο που δεν τους 
πρέπει είναι χάιδεμα 
στην πλάτη και λύ-
πηση. Χρειάζεται ιδι-
αίτερη προσέγγιση, 
σίγουρα μακριά από κομματική εκμετάλλευση, κι 
άφθονο πείσμα και υπομονή από τους έχοντες 
νόηση και διάθεση.

P Για τον θύτη; Αυτό δεν είναι δουλειά, εί-
ναι ποινή.

P Και:
Μία ξανθιά και ο σύζυγος της πηγαίνουν διακο-

πές σε ένα νησί του ειρηνικού. Περνάνε δεκαπέ-
ντε μέρες, γυρνάνε, πάει η ξανθιά στη μαμά της:

-Πως πέρασες αγάπη μου;
-Ήτανε φανταστικά, εκπληκτικά!
-Και πού πήγατε;
-Ήταν υπέροχα, σε κάτι νησάκια στον Ειρηνι-

κό!

-Καλά, δεν ήταν επικίνδυνα, με καρχαρίες;
-Ναι μαμά, είχε πάρα πολλούς καρχαρίες.
-Και τι κάνατε;
-Εγώ έμαθα κολύμπι!
-Εκεί μέσα κοπέλα μου. Πώς;
-Ε να, με έπαιρνε ο Γιώργος με το κρις κραφτ 

ανοικτά και με πέταγε στη θάλασσα!
-Σε πέταγε στη θάλασσα; Και τι έκανε αυτός;
-Εκείνος έφευγε, και μετά εγώ κολύμπαγα γρή-

γορα για να μην με φάνε οι καρχαρίες!
-Καλά παιδάκι μου… και το βλέπεις καλό αυτό;
-Μα μαμά, αφού έμαθα κολύμπι.
-Μα δεν ήταν πολύ δύσκολος αυτός ο τρόπος;
-Δεν ήταν αυτό το δύσκολο, το πιο δύσκολο 

ήταν να βγαίνω μέσα από το τσουβάλι που με 
έβαζε!

Κ.Π.
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