
CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 • Αρ. Φύλλου 13.034  • Τιμή 0,80 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο

Σελ. 3

Πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
για την 5η και 6η αγωνιστική
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Βέροια 1974: Η ανασφάλεια 
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Με πρωτοβουλία Καλαϊτζίδη 
ήρθαν οι πρώτοι 4 απινιδωτές 

στην Π.Ε. Ημαθίας

Δήμος Νάουσας 
και Π.Ε. Ημαθίας:  

Εκδήλωση 
για τα

 «Δικαιώματα 
του παιδιού: Πως 
διαχειριζόμαστε 
την βία στην ζωή 
των παιδιών μας 

σήμερα»
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 17η Νοεμβρίου: 
Η διατήρηση της 
πάμφωτης και 

αιώνιας 
Λευτεριάς, 
το δικό μας 
χρέος τιμής!

Μήνυμα 
για την 49η 
Επέτειο του 

Πολυτεχνείου
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Πρόσκληση – κάλεσμα
του Μιχάλη Χαλκίδη

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 5 μ.μ. 

ΣΤΗΝ ΕΛΗΑ

Ο Μιχάλης Χαλκίδης σας 
προσκαλεί στην ανοικτή 

εκδήλωση που διοργανώνει
τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 

ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα
 «Εληά της Βέροιας

με θέμα την υποψηφιότητά του
 για Δήμαρχος Βέροιας.

“Ελάτε να ξεκινήσουμε ΜΑΖΙ 
μια νέα πορεία για τη Βέροια και όλο τον Δήμο της”.



2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ακόμη ένα ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο που 

φιλοδοξεί να λύσει χρόνια 
προβλήματα…

Το ασφαλιστικό ίσως είναι από τα πιο «ταλαιπω-
ρημένα» πεδία αφού όχι μόνο κάθε κυβέρνηση, αλλά 
και κάθε υπουργός προσπαθεί με ένα νέο νομοσχέδιο 
να φέρει τα πάνω-κάτω και να δώσει λύσεις σε χρόνια 
προβλήματα. Πόσες μεταρρυθμίσεις προσπάθησαν 
προηγουμένως Βρούτσης, Αχτσιόγλου, Κατρούγκαλος, 
Σκουρλέτης και πόσοι ακόμη πιο πριν; Ο καθένας έφερ-
νε προς ψήφιση νομοσχέδιο που έλυνε τις παθογένειες 
του ασφαλιστικού, αλλά εκ του αποτελέσματος τα προ-
βλήματα μάλλον αυξήθηκαν…

Στην περίπτωση του νυν υπουργού Εργασίας Κω-
στή Χατζηδάκη που επίσης εισάγει ένα νομοσχέδιο-μα-
μούθ που φιλοδοξεί να ρυθμίσει πολλά ζητήματα, δια-
τηρώ μεν επιφυλάξεις, αλλά τουλάχιστον η ηλεκτρονική 
διασύνδεση και το «καθάρισμα» του βουνού των συσ-
σωρευμένων εκκρεμών συντάξεων του το χρεώνουμε 
στα υπέρ. Ωστόσο η υποστελέχωση και δυσκαμψία του 
ΕΦΚΑ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ρεαλισμό και 
πρακτικές άμεσες λύσεις γιατί όσα νομοσχέδια και να 
ψηφίσουν δεν θα μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ζορίζουν τα πράγματα
για όσους δεν έχουν ακόμα  

POS

Αλλαγές αναμένεται να φέρει η νέα χρονιά, αφού, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, τα μηχανήματα υποδοχής πιστωτι-
κών καρτών τα γνωστά POS, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
για τα καλά σε λαϊκές αγορές, αλλά και να τα χρησιμοποιούν 
ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και άλλα συναφή επαγγέλματα, 
προκειμένου η εφορία να γνωρίζει αυθημερόν τις εισπρά-
ξεις. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών προβλέ-
πεται να μπουν είτε όσοι δεν έχουν POS, είτε απλά δεν τα 
χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ξεκίνησε να 
επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντο-
πίστηκαν 130 ΚΑΔ, όπου μόλις δέκα επαγγελματίες από 
κάθε κλάδο χρησιμοποίησαν τα τερματικά μηχανήματα.

Επομένως, όσο η χρήση πλαστικού χρήματος αυξάνεται 
χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο, τόσο πιο απαραί-
τητο κρίνεται τα POS, σε καταστήματα και επαγγελματίες. 
Μάλιστα εκτιμάται ότι τα 40 δισ. ευρώ, που καταγράφηκαν 
το 2021, για το 2022 θα ξεπεράσουν τα 60 δισ.

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

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

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

Ομόρφυναν  το σχολείο τους, γονείς και κηδεμόνες
του 5ου Δημοτικού Βέροιας

Δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν, να αναβαθμίσουν και να ομορ-
φύνουν το σχολείο τους, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
του 5ου Δημοτικού Βέροιας και όπως διαβάζουμε σε σχετική 
ανάρτηση, μεταμόρφωσαν  την είσοδο του σχολείου από την οδό 
Ακροπόλεως, σε ένα πλανητάριο, με την τέχνη και το μεράκι της Βάσιας Σταθοπούλου. Έτσι, με πρωταγωνιστή τον Μικρό 
Πρίγκιπα που στέλνει τα διαχρονικά του υπέροχα μηνύματα για τη ζωή και με την ομορφιά των πλανητών, τα παιδιά καλη-
μερίζουν το σχολείο τους με άλλη διάθεση!

 Όταν οι άνθρωποι θέλουν, μπορούν μαζί να καταφέρουν πολλά και ωραία!

Με πρωτοβουλία Καλαϊτζίδη ήρθαν οι πρώτοι
4 απινιδωτές στην Π.Ε. Ημαθίας

Έχουμε γράψει επανειλημμένα για την ανάγκη να τοποθετηθούν απινιδωτές σε όλα τα δημόσια κτίρια και κοινόχρη-
στους χώρους που συγκεντρώνεται κόσμος. Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης είχε δεσμευθεί για κάτι 
τέτοιο και το έκανε πράξη. Με ανάρτησή στην προσωπική του σελίδα στο fb αναφέρει: 

«Υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία που ανέλαβα για να εξοπλίσουμε με απινιδωτές τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας. Αφού 
προηγήθηκε η απαραίτητη εκπαίδευση των αρμοδίων υπαλλήλων για τη χρήση τους, παραδώσαμε ήδη τέσσερις συσκευ-
ές και η δαπάνη καλύφθηκε εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό μας. Αχρείαστοι να είναι όμως η υγεία των υπαλλήλων 
που εργάζονται στις υπηρεσίες μας όπως και των πολιτών που τις επισκέπτονται είναι αυτονόητη προτεραιότητα του προ-
γραμματισμού μας».

Καλορίζικοι και αχρείαστοι!!!

Συγκέντρωση της ΕΛΜΕ σήμερα για το Πολυτεχνείο,
στη Βέροια

Πέρασαν 49 χρόνια από την εξέγερση στο Πολυτεχνείο και τα μηνύματα φαντάζουν ακόμα επίκαιρα. Στο πλαίσιο 
της σημερινής επετείου, η ΕΛΜΕ Ημαθίας διοργανώνει συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Δημαρχείου 
της Βέροιας. Το σημερινό σύνθημα: «Εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία» με μηνύματα διαμαρτυρίας κατά της 
«αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης».

Νέες «μεταγραφές» και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
στο νοσοκομείο Βέροιας

Η υποστήριξη και συνεργασία της 3ης ΥΠΕ με τον διοικητή του 
νοσοκομείου Βέροιας Ηλία Πλιόγκα είναι εξαιρετική και μετά από ά-
μεσες ενέργειες ήρθαν ενισχύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο πνευμονολόγος Βαγγέλης Χατζόπουλος 
θα ενισχύσει την κλινική covid και την παθολογική, ενώ στο δυναμικό 
της μονάδας προστίθενται και δύο νέοι υπάλληλοι στη διοικητική 
υπηρεσία. Επίσης, παραδόθηκαν και εξυπηρετούν ασθενείς: πλήρες 
οδοντιατρικό μηχάνημα, νέο υπερσύγχρονο σύστημα μέτρησης οστι-
κής πυκνότητας και τέσσερις τελευταίας τεχνολογίας αναπνευστήρες 
για την υποστήριξη της ΜΕΘ.



Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας αποδίδει φόρο τιμής  στην μνήμη των 
αγωνιστών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και γνωστοποιεί τα εξής:

«Η ύψιστη αντιδικτατορική πράξη, τον Νοέμβριο του 1973 είναι η 
μεγαλύτερη παρακαταθήκη στις νέες γενιές, εμπνέοντας τα αγωνιστικά 
κινήματα του σήμερα.

Τα συνθήματα «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που γράφτηκαν 
στους τοίχους του Πολυτεχνείου, που ηχούσαν στους δρόμους και 
στους χώρους δουλειάς την εποχή της χούντας, παραμένουν επίκαιρα.

Κάθε χρόνο η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 1973 μας 
υπενθυμίζει πως ο αγώνας για Δημοκρατία, για έναν κόσμο χωρίς δια-
κρίσεις, χωρίς βία, χωρίς ανισότητες είναι διαρκής.

Τα γεγονότα του πολυτεχνείου αποτελούν μια κορυφαία στιγμή στην 
ιστορία των κοινωνικών αγώνων και κινημάτων σηματοδοτώντας τον 
διαρκή αγώνα  για δημοκρατία, ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλ-
ληλεγγύη.

Η 17 Νοέμβρη εμπνέει διαχρονικά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα 
για την αποτελεσματικότητα και την νικηφόρα προοπτική των μαζικών 

συλλογικών Αγώνων.
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιτακτική η ανάγκη 

η σημερινή γενιά των νέων να μην πάει χαμένη.
Την ώρα που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να σηκώνουν στις πλάτες 

τους δυσβάστακτα βάρη, την ώρα που η κοινωνία μαστίζεται από την 
ακρίβεια, την ώρα που οι νέοι  αγωνιούν για μία θέση εργασίας, τα αιτή-
ματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα και απαιτητά.

Τα συνδικάτα  βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, 
απαιτώντας μεταξύ άλλων, σταθερή και αξιοπρεπή εργασία, δημόσια 
παιδεία, κοινωνική δικαιοσύνη. 

Πρέπει να υπάρξει προστασία της εργασίας, άμβλυνση των ανισοτή-
των, καταπολέμηση των διακρίσεων της  μισαλλοδοξίας κοινός στόχος 
για  προκοπή και ευημερία, ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλλη-
λεγγύη».

Ενώνουμε όλοι τις φωνές μας: εργαζόμενοι και εργαζόμενες, νέοι και 
νέες, άνεργοι, συνταξιούχοι και φωνάζουμε «Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία.
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 17η Νοεμβρίου: Η διατήρηση της 
πάμφωτης και αιώνιας Λευτεριάς, 

το δικό μας χρέος τιμής!
49 χρόνια μετά την εξέγερση των 

φοιτητών στο Πολυτεχνείο, θυμόμαστε 
ακόμα τα κορίτσια και τα αγόρια που 
«τρεις μέρες και τρεις νύχτες δεν με-
τρούσαν, δοκίμαζαν τις λέξεις με αγω-
νία κι αλλάζανε ρυθμό στην ιστορία».

Δεν ήταν μόνο η νεανική αψηφισιά, 
που πολέμησε τη δικτατορία και έγρα-
ψε, με το αίμα και τη θυσία της νιότης, 
τον θρίαμβο της ελευθερίας. Ήταν η 
δίψα για δικαιοσύνη, για ανεξαρτησία. Η 
δίψα για να έχουν τα παιδιά του αύριο, 
τον «δικό τους ήλιο».

Το Πολυτεχνείο συνεχίζει να μας ε-
μπνέει και το νόημά του συμπυκνωμένο 
αποτυπώνεται, στο να βρίσκουμε, κάθε 
φορά τη δύναμη να κρατάμε το δάχτυλο 
μας υψωμένο και τη φωνή μας δυνατή, 
απέναντι σε κάθε δικτάτορα.

Να προτάσσουμε το στέρνο μας σε 
όσους αμφισβητούν την κυριαρχία του 

λαού και τη δημοκρατία. Να σηκώνουμε το ανάστημά μας σε κάθε ύπουλο εχθρό της ύπαρξής 
μας. Για να μπορούμε να βαδίζουμε στην στράτα της ελευθερίας!

Συνεχίζουμε να θυμόμαστε, συνεχίζουμε να τιμούμε την παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου. 
Και σχεδόν 50 χρόνια μετά, σε μια ισχυρή Ελλάδα, με στέρεη δημοκρατία, δικό μας χρέος 
τιμής είναι να τη δυναμώσουμε ακόμα παραπάνω και να μην στερήσουμε ποτέ στις επόμενες 
γενιές, την «πάμφωτη και αιώνια Λευτεριά»!

Τάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτής ΝΔ Ημαθίας

Μήνυμα για την 49η Επέτειο 
του Πολυτεχνείου

Η επέτειος του Πολυτεχνείου και τα γεγονότα που τη 
σημάδεψαν αποτελούν την κορυφαία στιγμή της δημο-
κρατίας στην χώρα που τη γέννησε. Τα μηνύματα της 
εξέγερσης και τα αιτήματα για Ελευθερία, Δημοκρατία, 
Παιδεία, Ισονομία και Δικαιοσύνη παραμένουν πάντα 
διαχρονικά και επίκαιρα.

Ο αγώνας των φοιτητών και της νεολαίας τον Νοέμ-
βριο του 1973 ενάντια στην δικτατορία, απέδειξε ότι η 
ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κατακτιέται. Είναι ευθύνη 
όλων μας να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να διαφυ-
λάττουμε τα δημοκρατικά κεκτημένα του τόπου μας και 
του λαού μας. 

Σήμερα τιμούμε εκείνους που αγωνίστηκαν με αυ-
ταπάρνηση, αυτοθυσία και ηρωισμό απέναντι σε κάθε 
πράξη περιορισμού των δημοκρατικών και συνταγματι-
κών δικαιωμάτων.

Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δεν είναι 
απλώς μία γιορτή μνήμης. Είναι ο φάρος της ελπίδας 
για καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητα, την ερ-
γασία και εν γένει στην κοινωνία.

Το μήνυμα είναι πάντα ζωντανό σε όλες τις δύσκολες 
συγκυρίες. Οι σύγχρονες προκλήσεις ενός συνεχώς 
μεταβαλλόμενου κόσμου επιτάσσουν τις διεκδικήσεις ό-

λων μας για κοινωνική απελευθέρωση, ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και για βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών.

Ως Δημοτική αρχή του Δήμου Βέροιας τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου κρατώντας ζωντανά τα 
οράματά τους. Βασική επιδίωξη είναι να συνεχίσουμε στον δρόμο ενός δίκαιου κόσμου που θα εκπληρώνει τα 
όνειρα και τις προσδοκίες όλων μας.

Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία 
για την 49η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Αντίσταση - Αλληλεγγύη - Αλλαγή. Η Δημοκρατία θα νικήσει!
Πέρασαν σαράντα εννέα χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ακόμα και σήμερα τα μηνύμα-

τα που αντλούνται από την ιστορική επέτειο συγκρατούν μοναδικά τη δυναμική τους.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο μια μαζική εναντίωση της νέας γενιάς της εποχής κατά 

της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών και τα ξένα στηρίγματα τους. Μια εξέγερση ενάντια στον φασι-
σμό και υπέρ της δημοκρατίας. Εκκινούσε από την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλο-
ντος, όπου θα ικανοποιείται το δικαίωμα όλων στην μόρφωση, στην κοινωνική δικαιοσύνη και ενάντια 
σε κάθε μορφή αυταρχισμού.

Όλα αυτά συμπυκνώθηκαν στο ιστορικό πλέον σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Το σύνθημα 
αυτό δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης για ολόκληρες γενιές μετέπειτα, αλλά παράλληλα αποδεί-

χθηκε ένα σύνθημα που προκαλούσε αποστροφή σε κάθε λογής αντιδραστικούς κύκλους, που ακόμα και σήμερα για τους δικούς τους λόγους 
προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να υποτιμήσουν τη σημασία της εξέγερσης του 1973.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας. Το αίτημα για ένα 
καλύτερο μέλλον παραμένει ζωντανό και ορίζει το σήμερα. Ιδίως σε εποχές που αντιμετωπίζουμε νέες μορφές αυταρχισμού και ανελευθερίας. 
Μπροστά σε μία πολιτική εξουσία που λεηλατεί την κοινωνία για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και ταυτόχρονα δεν σέβεται το κρά-
τος δικαίου και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Βρισκόμαστε με άλλο τρόπο σε ένα κομβικό σημείο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου θα θυμίζει 
για πάντα ότι κάθε αυταρχικό καθεστώς πέφτει μπροστά στους αγώνες των πολιτών για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ο λαός έχει τη δύναμη να 
ορίζει το μέλλον του μακριά από αυτούς που δεν σέβονται τις ελευθερίες και τη δημοκρατία. Μακριά από αυτούς που λεηλατούν τη ζωή του. Η 
Δημοκρατία θα νικήσει!

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ:
Το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να νοηματοδοτεί 

τον αγώνα για δημοκρατία,
 ισονομία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη

Εορτασμός
 του Πολυτεχνείου στη Βέροια

Την επέτειο του Πολυτεχνείου τιμά ο Δήμος Βέροιας την Πέμπτη 
17 Νοεμβρίου 2022 με τις παρακάτω εκδηλώσεις:

• Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώ-
ου της πόλης στην πλατεία Ωρολογίου.

• Ώρα 12.10:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.



Το τρίτο του κατά σειρά βι-
βλίο, με τίτλο “Η πόρτα ανοίγει” 
(εκδόσεις Όστρια) παρουσίασε 
ο εκπαιδευτικός, μουσικός και 
συγγραφέας Γιάννης Γεωργου-
δάκης, το απόγευμα της Δευ-
τέρας στην «Ελιά» της Βέροι-
ας. Ένα βιβλίο που περιγράφει 
σκηνές από τη ζωή στη φυλακή 
που διαδραματίζονται στην ε-
ποχή μας και όπως είπε ο ίδιος 
μιλώντας στον ΑΚΟΥ 99,6,  στην 
εκπομπή της Σοφίας Γκαγκούση 
«πρωινές σημειώσεις», μια πόρ-
τα έχει το καλό ότι ανοίγει όχι 
μόνο για να μπει κάποιος αλλά 
και για να βγει… Το βιβλίο έχει 
να κάνει με διάφορες ιστορίες 
ανθρώπων στη φυλακή και ο 
πρωταγωνιστής, ένας φημισμέ-
νος ζωγράφος, προσπαθεί να 
βρει τρόπους να μπει σε αυτή 
την παράξενη κοινωνία έχοντας παράλληλα και τις δικές του ερινύες 
για κάτι που έκανε. Ο ζωγράφος, ζει με τους υπόλοιπους φυλακισμέ-
νους προσπαθώντας να απαλύνει την καθημερινότητά τους μέσα από 
την τέχνη του. Όπως σημειώνει ο Γιάννης Γεωργουδάκης, κλέφτες, 
φονιάδες, φουκαράδες, καταχραστές, έμποροι ναρκω¬τικών και πρε-
ζόνια, του ανοίγουν την καρδιά τους, ο καθένας με τον τρόπο του, άλ-
λοι δηλώνοντας αθώοι, άλλοι ένοχοι… Έχουν ανάγκη να μιλήσουν, να 
κλάψουν, να λυτρωθούν ίσως… Και τελικά να πάρουν στα χέρια τους 
μια ζωγραφιά, με μια ιστορία σε χαρτί. 

Το βιβλίο έχει σαφείς συμβολισμούς και για την προσωπική «φυλα-
κή» του καθένα μέσα του, όπως είπε ο συγγραφέας που ολοκλήρωσε 

τις ιστορίες του, κατά την διάρκεια του εγκλεισμού λόγω κορονοιού. 
Μία περίοδος δύσκολη  αλλά παράλληλα γόνιμη για τον ίδιο.

Την παρουσίαση διοργάνωσε η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο. Τον συγγρα-
φέα παρουσίασε η αντιπρόεδρος της Ένωσης, Μαριάννα Λούκα και 
για το βιβλίο μίλησαν  οι φιλόλογοι, Κατερίνα Γαϊτάνου και Παντελής 
Τσαλουχίδης.

Η εκδήλωση, μετά από το βαρύ θέμα, ολοκληρώθηκε με μία μουσι-
κή πινελιά από τον συγγραφέα – μουσικό και τους Κώστα Γεωργίου, 
Ζωή Μάντζου, Σίσσυ Γεωργοπούλου και Φωτεινή Γεωργουδάκη, με 
«βαριά» μεν τραγούδια, τα οποία ωστόσο άφησαν στο κοινό μία χαρα-
μάδα αισιοδοξίας.
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Πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2022 η επίσημη 
επίσκεψη της Διοικητού της Ομοσπονδίας I.W. Ελλάδας (247 
District) Ελένης Παναγιώτου στον Όμιλο I.W. Βέροιας, στην πι-
τσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» παρουσία μελών του Ομίλου.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Ελένη Φείδα – Τρίγκα αφού καλω-
σόρισε την Διοικητή και της ευχήθηκε καλή διαμονή στην πόλη 
μας την Βέροια, αναφέρθηκε στην δημιουργία του Ομίλου μας, 
στις δράσεις και τις προσφορές του στα 25 χρόνια ύπαρξής 
του, στο γούρικο νούμερο 13 που μας ακολουθεί όλα αυτά τα 
χρόνια σε πολλές εκδηλώσεις μας και μας δίνει δύναμη και στο 
σύνθημά μας «ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ» βάσει του οποίου, 
εκτός του ότι βρίσκουμε αυτούς που έχουν την ανάγκη μας για 
βοήθεια, διαβάζουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες ομιλίες για να 
γίνουν πιο ευχάριστες οι συναντήσεις μας και τις δημοσιεύουμε 
στον τοπικό τύπο για να μας γνωρίσουν οι συντοπίτες μας.

Τέλος, διάβασε στα μέλη του Ομίλου το Βιογραφικό της Διοι-
κητού.

Στη συνέχεια η Διοικητής Ελένη Παναγιώτου αφού ευχαρί-
στησε για την όμορφη φιλοξενία από τα μέλη του Ομίλου αναφέρθη-
κε: 

α) Στον λόγο δημιουργίας της Ομοσπονδίας I.W. Ελλάδας (247 
District) και στον σεβασμό της ιστορίας της 247 Περιφέρειας I.W. Ελ-
λάδας σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τις αξίες της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης I.I.W., «ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ».

β) Στο σύνθημα της Προέδρου I.I.W. Zenaida Farcon από τις 
Φιλιππίνες «WORK WONDERS», το οποίο είναι το κάλεσμα και η 
ενωτική ώθηση για μεταμόρφωση, δημιουργία και επίτευξη θετικών 
αναβαθμιστικών αποτελεσμάτων για την Ανθρωπότητα και το οποίο 
μας εμπνέει για να γίνει το έργο του I.W. πιο ουσιαστικό, πιο πολύτι-
μο και σημαντικό με την ομαδική προσπάθεια.

γ) Στο τριετές κοινωφελές πρόγραμμα του I.I.W. «STRONG 
WOMEN – STRONGER WORLD» με τους τέσσερεις τομείς του 
(ΥΓΕΙΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) βάσει του 
οποίου οι όμιλοι θα σχεδιάσουν το πρόγραμμά τους και που θα απο-
τελεί την ομπρέλα πάνω στην οποία θα κτίζουμε τις δράσεις μας έως 
το 2024.

δ) Στο χρυσό βραβείο με το οποίο τιμήθηκε η Ομοσπονδία I.W. 
Ελλάδας (247 District) για το έργο της στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Εθελοντισμού Voluntary Action 2022 και συγκεκριμένα για τη σημα-
ντική προσφορά βοήθειας στους Ουκρανούς πρόσφυγες από όλους 
τους ομίλους.

ε) Στην παρουσία μελών της Ομοσπονδίας τον Σεπτέμβριο μήνα 
στο I.W. European Rally στο Βερολίνο εκπροσωπώντας την χώρα 
μας σ’ αυτήν την όμορφη και εποικοδομητική εκδήλωση για τη φιλία 
και την ανταλλαγή ενδιαφερουσών ιδεών για το μέλλον του Οργα-
νισμού μας μεταξύ της Προέδρου I.I.W. και των αξιωματούχων των 

Ευρωπαϊκών κυρίως ομίλων I.W.
στ) Στις διαδικτυακές ενημερώσεις που αναδεικνύουν την συνέρ-

γεια και την ενδυνάμωση του δεσμού φιλίας μεταξύ των μελών.
ζ) Στην δημιουργία ιστοσελίδας Ομοσπονδίας με τη χρήση διαδι-

κτυακής πλατφόρμας για όλα τα μέλη.
η) Τέλος, αναφέρθηκε στο Εθνικό πρόγραμμα I.W. εύρεσης δο-

τών Μυελού των οστών σε συνεργασία με το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
βασιζόμενη στη βαθιά ευαισθησία της ανθρώπινης συνείδησης που 
χαρακτηρίζει τα μέλη του I.W., στο ήθος, στα ιδανικά και στις αξίες 
που πρεσβεύουμε, τοποθετώντας πάντα την αλληλεγγύη και τον αν-
θρωπισμό στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, ελπίζοντας ότι θα 
ενημερωθούν και φίλοι του Οργανισμού μας στην πόλη της Βέροιας 
δια μέσου του τοπικού τύπου, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Γίνε 
εθελοντής δότης μυελού των οστών» «Δώσε ελπίδα, Δώσε Ζωή» και 
με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων (τα μέλη του Ομίλου προσέφεραν 
στην Διοικητή δύο βιβλία, το ένα αφορούσε τα 20 χρόνια του Ομίλου 
I.W. Βέροιας και το άλλο τις 45 ομιλίες που διαβάστηκαν στον Όμιλό 
μας από τα μέλη βάσει του συνθήματος ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ 
δημοσιευμένα στις τοπικές εφημερίδες, από το 2004 που θεσπίστηκε 
μέχρι σήμερα) και οι καθιερωμένες φωτογραφίες.

Μία όμορφη απογευματινή συνάντηση μεταξύ της νέας Διοικητού 
της Ομοσπονδίας I.W. Ελλάδας (247 District) Ελένης Παναγιώτου 
και των μελών του Ομίλου I.W. Βέροιας πραγματοποιήθηκε, όπου 
τα μέλη του Ομίλου έδωσαν το στίγμα τους και τι είναι αυτό που τα 
κρατά ενωμένα με αισθήματα Ινεργουϊλικής φιλίας όλα αυτά τα 25 
χρόνια, και γνώρισαν το πρόγραμμα και τους στόχους της Διοικητού 
στην οποία ευχήθηκαν κάθε δημιουργική και εποικοδομητική χρονιά.

Εκ του Ομίλου

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 
στο Δημοτικό Θέατρο 

Δήμος Νάουσας 
και Π.Ε. Ημαθίας:  
Εκδήλωση για τα

 «Δικαιώματα του παιδιού: 
Πως διαχειριζόμαστε 

την βία στην ζωή 
των παιδιών μας σήμερα»

Ο  Δ ή μ ο ς 
Νάουσας  σε 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 
με  την  Π.Ε. 
Ημαθίας διορ-
γανώνουν, το 
Σάββατο  19 
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ , 
στις 18:30, στo 
κλειστό Δημοτι-
κό Θέατρο Νά-
ουσας «Μίκης 
Θεοδωράκης», 
ε ν η μ ε ρ ωτ ι κ ή 
εκδήλωση με 
διακεκριμένους 
ομ ιλητές  κα ι 
με θέμα «Δι-
καιώματα του 
παιδιού: Πως 
διαχειριζόμαστε 
την βία στην 
ζωή των παι-
διών μας σήμε-
ρα». 

Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
της Κακοποίησης των Παιδιών και της Παγκόσμιας Ημέρας για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Επίσης, θα προβληθούν video με κοινωνικά μηνύματα και θα 
πραγματοποιηθεί δράση με χορογραφίες από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Βody  Control». 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:
• 18:00-18:30  Προσέλευση κοινού
• 18:30-18:45 Χαιρετισμοί
• 18:45-18:55  Έναρξη εκδήλωσης με την χορογραφία του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Body Control Νάουσας
• 19:00-19.30 Θεώνη Κουφονικολάκου  (Συνήγορος του 

Παιδιού ,Π. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του 
Παιδιού)

(ΘΕΜΑ : Σύγχρονοι προβληματισμοί και προτάσεις για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της κακοποίησης: Η οπτική του 
Συνηγόρου)

• 19:30 -19:50  Ειρήνη Αναγνώστου (Ψυχολόγος) 
(ΘΕΜΑ: Δικαιώματα του παιδιού για την ασφάλεια και την 

προστασία)
• 19:50-20:10 Δώρα Νιώπα (Κοινωνική λειτουργός στον Σύλ-

λογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί»)
(ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τον Σύλλογο Πρωτοβουλία 

για το Παιδί, πρακτικές διαχείρισης κακοποίησης των παιδιών, 
δομές & παροχές , δείκτες προστασίας)

• 20:10-20:30 Δήμητρα Τσίτσα (Ψυχολόγος, Προϊσταμένη 
Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακή Δ/νση Υγείας Π.Ε 
ΗΜΑΘΙΑΣ)

(ΘΕΜΑ: Προστασία παιδιών με εμπειρία κακοποίησης , πρα-
κτικές αντιμετώπισης στο δημόσιο τομέα)

• 20:30-20:35 Χορογραφία (μέρος 2ο)  του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Body Control»

• 20:35 -20:55 Γεώργιος Παπαπροδρόμου (Υποστράτηγος 
Ε.Α , Πρ. Δ/ντης Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
(Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων ως σοβαρή μορφή Κυβερ-
νοεγκλήματος)

•  20:55 -21:15 Χρήστος Σωζόπουλος (Ψυχολόγος, Χαμόγε-
λο του Παιδιού)

(ΘΕΜΑ: Ενδείξεις, Φάσμα,  Κακοποίηση-Προέλευση, μηνύ-
ματα που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς)

• 21:15-21:35 Στέλλα Αραμπατζή,  Πρόεδρος του Νομικού 
Προσώπου Η.Π. Νάουσας

(ΘΕΜΑ: Παρουσίαση του έργου της ομάδας ανηλίκων του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας)

• 21:35 -21:40 Ολοκλήρωση της εκδήλωσης με την προβολή 
ταινίας μικρού μήκους για την σεξουαλική κακοποίηση των παι-
διών

Το βιβλίο, “Η πόρτα ανοίγει”, 
του Γ. Γεωργουδάκη παρουσιάστηκε 

στην «Ελιά» της Βέροιας

Eπίσημη επίσκεψη της Διοικητού της Ομοσπονδίας 
Inner Wheel Ελλάδας στον Όμιλο I.W. Βέροιας



Για έναν απολογισμό του οικονομικού έτους 
2020 που «καταδεικνύει περίτρανα ότι η διακυ-
βέρνηση της ΝΔ διαχειρίστηκε εξαιρετικά την 
μεγάλη οικονομική κρίση που προκάλεσαν στη 
χώρα μας τόσο η υγειονομική κρίση λόγω COVID 
19 όσο και η κρίση στον Έβρο με την προκλητική 
προσπάθειας της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει 
τους Μετανάστες για να προσβάλει την Εθνική 
μας κυριαρχία», έκανε λόγο ο Αν. Γεν. Γραμματέ-
ας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης από το Βήμα της Βουλής.

Στην τοποθέτησή του επί της σχετικής συζή-
τησης στην Ολομέλεια αναφορικά με την κύρω-
ση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού 
έτους 2020 και του Ισολογισμού και των λοιπών 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρι-
κής Διοίκησης για την ίδια περίοδο, ο κ. Τσαβδα-
ρίδης τόνισε ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ κατόρθωσε 
να περιορίσει το αυξημένο έλλειμα των 20,48 δις 
ευρώ, που δημιουργήθηκε, κυρίως λόγω της λή-
ψης πολλαπλών και απολύτως δικαιολογημένων 
μέτρων ανακούφισης των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία 
αλλά και πολλαπλασιασμού της αποτρεπτικής ισχύος των ενόπλων 
δυνάμεών μας.

Υλοποιώντας δε μία δυναμική πολιτική κινήτρων και βελτίωσης της 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Κυβέρνηση κατόρθωσε όχι μόνο, 
να αποτρέψει την εκτόξευση του δημοσίου χρέους, αλλά αντιθέτως, 

να θέσει τις βάσεις για τη μετέπειτα μείωσή του, αφού το 2019 ως 
ποσοστό του ΑΕΠ ήταν άνω του 181% ενώ τη φετινή χρονιά θα πέσει 
στο 169% και το 2023 στο 161% και ακόμα χαμηλότερα, παρά τις υ-
πάρχουσες κρίσεις στην ενέργεια και στον πληθωρισμό που σήμερα 
μαστίζουν διεθνώς τις κοινωνίες και τις οικονομίες, λόγω της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Βουλευτής Ημαθίας υπογράμμισε ότι απέναντι σε αυτή την ορ-
θολογική διαχείριση, η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει εμμονικά 
να μιλάει για πλήρη Κυβερνητική αποτυχία στην οικονομία, την ώρα 
που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν η Ελλάδα προβλέπεται για 
φέτος να έχει ρυθμό ανάπτυξης 6%, διπλάσιο από τον μέσο όρο στην 
Ευρωζώνη.

Επισήμανε δε ότι η επιχειρηματολογία της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης για είναι αίολη, καθώς:

•       Το ΑΕΠ έχει ήδη αυξηθεί κατά 5 μονάδες σε σχέση με το ση-
μείο που ήταν το 2019

•       Σε σύγκριση με το 2019 έχουν προστεθεί στην αγορά εργασί-
ας περίπου 250.000 νέες θέσεις εργασίας

•       Η ανεργία έχει μειωθεί κατά 5,5 μονάδες, καταγράφοντας τη 
μεγαλύτερη πτώση ανεργίας στην Ε.Ε.

•       Οι ελληνικές εξαγωγές υπερβαίνουν πλέον το 40% του Α.Ε.Π. 
της χώρας μας, κινούμενες πολύ υψηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου,

•       Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα σημειώνουν ιστορι-
κό ρεκόρ 20ετίας,

•       Υπάρχει μεγάλη αύξηση των καταθέσεων από τους πολίτες 
και τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό στα τρα-
πεζικά χαρτοφυλάκια.
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«Η Αρχαιολογία του Χτες» - 
Το Αιγαίο στη Βέροια
Διάλεξη του Γιώργου 

Κυριακόπουλου αύριο 
στο Αμφιθέατρο του Νέου 

Μουσείου των Αιγών

 Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύ-
ου του διοργανώνουν και προσκαλούν το κοινό, αύριο Παρασκευή 
18/11 (20:00) στην διάλεξη του Γιώργου Κυριακόπουλου με αφορμή 
την έκδοση του βιβλίου του  «Η Αρχαιολογία του Χτες» (εκδ. Ποτα-
μός), που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου 
των Αιγών, με ελεύθερη είσοδο.

«Ο Γιώργος Κυριακόπουλος με την απολαυστική αφηγηματική 
ικανότητα του, θα διηγηθεί τις διαδρομές του σε τριάντα νησιά του 
Αιγαίου επί έντεκα χρόνια, έχοντας συλλέξει τετρακόσιες φωτογρα-
φίες ερειπωμένων σπιτιών από όλο το Αιγαίο. Ένας γοητευτικός 
κόσμος του χτες, συντηρημένος τόσο στα ίδια τα κτίσματα όσο και 
στο εσωτερικό τους, όπου συχνά υπάρχουν παγωμένα τα τεκμή-
ρια της τελευταίας τους χρήσης και ζωής. Τετρακόσιες εικόνες που 
συνθέτουν μια ανθρωπολογία του χτες, ίσως μια «αρχαιολογία του 
χτες», αφού η μελέτη τους παρέχει πληθώρα πληροφοριών για 
τις συνήθειες, τα χούγια, το γούστο, τα επαγγέλματα, τις ασχολίες, 
τα μαγειρέματα, τις προτιμήσεις, ακόμα και τις πεποιθήσεις των 
ανθρώπων που έζησαν, δούλεψαν, διασκέδασαν, αγάπησαν και 
κάποτε μίσεψαν ή πέθαναν σ’ αυτά».

Τον συγγραφέα προλογίζει η Δρ. Αρχαιολόγος Αγγελική Κοττα-
ρίδη. Την εκδήλωση συντονίζει ο Γιώργος Λιόλιος, δικηγόρος-συγ-
γραφέας.

(Η εκδήλωση υποστηρίζεται με ταυτόχρονη απομακρυσμένη πα-
ρακολούθηση στον σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/81567400
436?pwd=eENIR3VIRWx1ODg4RHRQKzE5WTU1dz09)

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Η πολιτική διαρκούς 
στήριξης της κοινωνίας και της υγιούς 

επιχειρηματικότητας στα χρόνια των πολλαπλών 
διεθνών κρίσεων, δικαίωσε την Κυβέρνηση της ΝΔ

Διακοπή νερού σήμερα 
στο Σέλι, λόγω 

ακύρωσης του παλαιού 
δικτύου ύδρευσης 

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 
θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, 
στην Κοινότητα Κάτω Βέρμιο (Σέλι) του Δήμου Βέροιας, λόγω 
τελικών συνδέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του 
παλαιού.

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

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



Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενίσχυ-
ση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», μετά την ολοκλήρωση 
της δημόσιας διαβούλευσης και της ενσωμάτωσης σχολίων που προέκυψαν 
από αυτήν.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο εστιάζουν σε 
τέσσερις άξονες: Την οικονομική στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τον εξορ-
θολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, τη ρύθμιση ζητη-
μάτων αγοράς εργασίας, ισότητας και κατάργησης των διακρίσεων στο πεδίο 
των εργασιακών σχέσεων και προνοιακά ζητήματα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε α-
νακοίνωσή του, σε σχέση με το κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, 
οι σημαντικότερες προσθήκες είναι οι εξής:

- Επιταχύνεται ο χρόνος καταβολής των ποσών που θα προκύψουν από 
το «ξεπάγωμα» των συντάξεων την 1η Ιανουαρίου 2023, καθώς εισάγεται 
ρύθμιση που προβλέπει ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναπρο-
σαρμογή των συντάξεων θα εκδίδεται από εδώ και στο εξής, μέχρι το τέλος 
του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού του έτους που αφορά.

- Μονιμοποιείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαί-
ες μονάδες.

- Καταργούνται όλες οι επιμέρους συνταξιοδοτικές διατάξεις των φορέων 
που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από 
κοινή νόσο και δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλα τα Άτομα με Αναπη-
ρία, με άρση της διάκρισης σε «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους, που 
προβλεπόταν, μέχρι τώρα.

- Θεσπίζεται το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών 
που έχουν διαγνωστεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές δυσκολίες.

Με το νομοσχέδιο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για την εφαρ-
μογή μεγάλου μέρους του «κοινωνικού πακέτου», τους βασικούς άξονες του 
οποίου είχε παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 
βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και, συγκεκριμένα:

- Προβλέπονται οι όροι για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς ευ-
άλωτους συνταξιούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και τους 
δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
και επιδόματος παιδιού, που θα καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Ειδικά, για 
τον επόμενο μήνα, η τακτική καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του Ορ-
γανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), 
καθώς και η καταβολή του επιδόματος γέννησης, του επιδόματος αναδοχής 
και του επιδόματος ομογενών, θα πραγματοποιηθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου 
(και όχι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως προβλέπεται από τη 
νομοθεσία).

- Περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων, τα κύρια σημεία των οποίων έχουν 
ήδη παρουσιαστεί από το υπουργείο Εργασίας, όπως, ενδεικτικά, η μείωση 
του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια 
(από 20), ο διπλασιασμός των δόσεων για πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφει-
λών σε 24 δόσεις (από 12), η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% για τους α-
σφαλισμένους του τ. Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), καθώς 
και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο 
ΤΠΔΥ και η επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» σε όλους τους ενστόλους.

- Θεσπίζεται η επέκταση της άδειας μητρότητας σε εννέα μήνες (από έξι) 
και τα κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις 
πλήρους απασχόλησης.

- Αντιμετωπίζονται ζητήματα ίσης μεταχείρισης, όπως σχετικά με τις δια-
κρίσεις σε βάρος οροθετικών στον χώρο εργασίας.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
«1. Προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους 
αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους επιδόματος παι-
διού, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022.

- Δικαιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατομμύρια ευάλωτοι συμπολίτες μας. 
Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της 
ΔΕΘ, το μέτρο αφορά και τους μακροχρόνια ανέργους από 12 έως 24 μήνες 
- στη βάση του μοντέλου που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
- που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, όμως γι’ 
αυτούς δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, αλλά απόφαση της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

- Οι διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη καταβολή (Απρίλιος 2022) 
είναι πως το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ (από 200 προηγουμένως), ενώ 

διευρύνονται και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους ευάλω-
τους συνταξιούχους.

Α. Ειδικότερα, όσον αφορά στους ευάλωτους συνταξιούχους, δυνητικοί 
δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, λαμβά-
νουν:

α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, 
λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,

β) προσυνταξιοδοτική παροχή,
γ) αναπηρικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ),
δ) καταλαμβάνονται επίσης και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν 

σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ).

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι, θα εξεταστεί ότι συ-
ντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 
δεν υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ (από 7.200 προηγουμένως).

- Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των 
φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους 
συμφώνου συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ (από 14.400 προη-
γουμένως).

- Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει 
από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού 
έτους 2021), δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ (από 200.000 προη-
γουμένως).

- Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλει δήλωση φορολο-
γίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

- Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 250 ευρώ, ανεξάρτητα του 
αριθμού εξαρτώμενων μελών αυτού. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι 
είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δύο 
δικαιούχους. Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον e-ΕΦΚΑ και το 
ΓΛΚ, η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ.

Β. Όσον αφορά στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους 
174.000 περίπου δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, προβλέ-
πεται ότι, για τον Δεκέμβριο, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα προσαυξάνο-
νται κατά 250 ευρώ.

Γ. Προβλέπεται επίσης ότι η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων 
και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων χορη-
γούνται προσαυξημένα κατά 250 ευρώ στους 36.000 περίπου δικαιούχους. 
Διευκρινίζεται ότι, αν ένας χαμηλοσυνταξιούχος του ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα 
δικαιούχος αναπηρικού ή άλλου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, θα λάβει μόνο την 
ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.

Δ. Με στόχο τη στήριξη των ωφελουμένων του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος, δηλαδή των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας, τον Δεκέμβριο θα χορηγηθεί διπλή δόση στους περίπου 225.000 
δικαιούχους του.

Ε. Προβλέπεται επίσης η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τον Δεκέμβριο 
των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, η οποία αντιστοιχεί σε 
μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού. Το ποσό της ενίσχυσης 
ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο 
παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126 ή 84 ευρώ από 
το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Η έκτακτη δόση καταβάλλεται, μέχρι τις 
20 Δεκεμβρίου, στους δικαιούχους του επιδόματος κατά το πέμπτο δίμηνο του 

2022. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοι-
πούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά 
την έγκριση της αίτησής τους.

 Παραγραφή οφειλών ΕΦΚΑ
Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) ο χρόνος 

που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να 
βεβαιώσει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που 
δεν καταβλήθηκαν. Εάν η απαίτηση του ΕΦΚΑ δεν βε-
βαιωθεί ή η βεβαιωμένη απαίτηση δεν κοινοποιηθεί στον 
ασφαλισμένο μέσα σε αυτό το διάστημα, τότε οι οφειλές 
παραγράφονται.

Η παραγραφή ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του 
έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο παρασχέθηκε 
η εργασία/υπηρεσία που υπάγεται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση. Εάν περάσουν 10 χρόνια, εάν δηλαδή πα-
ρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του δέκατου έτους μετά από το 
έτος στο οποίο παρασχέθηκε η εργασία/υπηρεσία, χωρίς 
ο ασφαλισμένος (ή ο εργοδότης) να έχει ειδοποιηθεί με 
κάποιον τρόπο για την οφειλή του, αυτή παραγράφεται. 
Οφειλές που δημιουργούνται από το 2026 και μετά, θα 
παραγράφονται στα πέντε χρόνια, ώστε οι χρόνοι πα-
ραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών να προσεγγίζουν 
αυτές των φορολογικών.

Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο ΕΦΚΑ (ή το ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει με ο-
ποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επιμελητή/ 
κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση ή λάβει μέτρο διοικητικής εκτέ-
λεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής βεβαίωσης, κατάσχεση, 
πλειστηριασμός, κ.λπ.).

Διευκρινίζεται ότι παραγεγραμμένη απαίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη κατά 
την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Προβλέπεται επίσης ότι οφειλές, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 
μειώνεται αναδρομικά στη δεκαετία, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμι-
ση, καθίστανται παραγεγραμμένες, εάν δεν διακόπηκε με κάποιο γεγονός η 
10ετής παραγραφή, ακόμα και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση στον 
οφειλέτη ή αυτός κατέβαλε ποσά έναντι της οφειλής ή η οφειλή έχει υπαχθεί 
σε ρύθμιση, μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής.

Τέλος, προβλέπεται ότι για εργαζόμενο που απασχολήθηκε ως μισθωτός 
μεταξύ 1η Ιανουαρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2011, αλλά για τον οποίο ο 
εργοδότης του δεν υπέβαλε ΑΠΔ ή δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές 
για απασχόλησή του εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, επιτρέπεται ο 
e-ΕΦΚΑ να ολοκληρώσει τον ουσιαστικό έλεγχο της απασχόλησής του αυτής 
είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελιών που έχουν υποβληθεί μέχρι 30 
Ιουνίου 2022 και να ενημερώσει την ασφαλιστική ιστορία του μισθωτού εργα-
ζομένου, χωρίς ταυτόχρονα να καταλογίσει τις σχετικές απαιτήσεις σε βάρος 
του εργοδότη, εφόσον, κατά τη στιγμή του ελέγχου, το δικαίωμα καταλογισμού 
έχει παραγραφεί. Έτσι, ακόμα και σε οφειλές εργοδοτών της περιόδου 2006-
2011, που έχουν υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με όσα περιγράφονται 
παραπάνω, οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Με την επιτάχυνση του χρόνου παραγραφής διασφαλίζεται ότι ο ΕΦΚΑ 
κινείται εντός αποδεκτών χρονικών πλαισίων, ενώ με τη δυνατότητα διακοπής 
της παραγραφής διασφαλίζεται ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν θα απο-
φεύγουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

 Πώς θα γίνει ο υπολογισμός της αύξησης
 των συντάξεων από 1/1/2023

Το ποσοστό αύξησης των κύριων συντάξεων από 1/1/2023 θα ισούται με 
το ήμισυ του αθροίσματος του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του 
μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτών (δηλαδή του πληθωρισμού) 
του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, από εδώ και στο εξής, 
η απόφαση της αναπροσαρμογής των συντάξεων θα εκδίδεται μέχρι το τέλος 
της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού του έτους που αφορά.

Επειδή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύονται κάθε Οκτώβριο, τυχόν 
διαφορές που μπορεί να προκύπτουν θα καλύπτονται στην απόφαση του 
αμέσως επόμενου έτους και θα αποδίδονται.

Με τη ρύθμιση αυτή καθιερώνεται μια σταθερή βάση υπολογισμού της 
αναπροσαρμογής των συντάξεων με επαληθεύσιμα και σταθερά ετήσια στοι-
χεία. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο αποσαφηνίζεται ότι το ποσό της βασικής 
σύνταξης του τ. ΟΓΑ ορίζεται σε 360 ευρώ και, από 1/1/2023, αυξάνεται με τον 
τρόπο που προαναφέρθηκε.

 Παγίωση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών 
εργαζομένων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες

Μονιμοποιείται από 1/1/2023 η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
3 ποσοστιαίες μονάδες, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2021, για να 
αντιμετωπιστούν οι τότε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας. Σήμερα, η κατά-
σταση της οικονομίας επιτρέπει την παγίωση της σημαντικής αυτής μείωσης 
που προστίθεται στη μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες των επικουρικών 
συντάξεων (από 1η Ιουνίου 2022) και κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2020. 
Κάτι που σημαίνει ότι η συνολική μείωση του βάρους για ασφαλισμένους και 
εργοδότες, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ανέρχεται στις 4,4 ποσο-
στιαίες μονάδες.

 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών σε 24 μηνιαίες δόσεις
Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλι-

στικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η αίτηση ρύθμισης 
γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ. Με την προτεινόμενη διάταξη εξισώνονται οι 
δόσεις για πάγια ρύθμιση χρεών σε ΕΦΚΑ και εφορία και διευκολύνονται οι 
οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στην τήρηση της ρύθμισης. 
Η ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών παύει 
υφ΄όρον για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση, ενώ, μέχρι τώρα, ανα-
στελλόταν.

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση τή-
ρησης της ρύθμισης στο δικαστήριο. Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές υποθέσεις 
τίθενται στο αρχείο και ανασύρονται με εισαγγελική διάταξη σε περίπτωση 
που η ρύθμιση δεν τηρηθεί.

 Ξεκινά η ενιαιοποίηση των κανόνων για τις συντάξεις αναπηρίας
Επέρχεται μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για 

συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ως προϋπόθεση λήψης παροχών 
αναπηρίας, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με όσα ισχύουν για τους ασφαλι-
σμένους των υπόλοιπων πρώην Ταμείων. Καταργούνται όλες οι επιμέρους 
συνταξιοδοτικές διατάξεις των φορέων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ για τη 
χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από κοινή νόσο και δημιουργείται ένα ενιαίο 
πλαίσιο για όλα τα Άτομα με Αναπηρία. Παύει η διάκριση σε «παλαιούς» και 
«νέους» ασφαλισμένους του ν. 2084/1992. Μάλιστα, για πρώτη φορά, στις 
ίδιες διατάξεις, ορίζεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2025, ο τ. ΟΓΑ θα υπαχθεί 
και εκείνος πλήρως στο ενιαίο αυτό πλαίσιο ως προς την αναπηρία.

Επίσης, θεσπίζεται ενιαία ημερομηνία καταβολής σύνταξης αναπηρίας. Οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ουσιαστικό βήμα για την ενοποίηση των 
κανόνων χορήγησης παροχών σε όλα τα Άτομα με Αναπηρία που υπάγονται 
στον ΕΦΚΑ και οδηγούν σε επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής αναπηρι-
κών συντάξεων σε όλους τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων με αναπη-
ρία βρίσκεται υπό εξέταση, με στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων, την απλο-
ποίηση και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και την αποκατάσταση αδικιών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση των κανόνων των πρώην Ταμείων 
που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Για το θέμα αυτό έχει συγκροτηθεί ομάδα ερ-
γασίας με συμμετοχή και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
(ΕΣΑΜΕΑ).
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Στη Βουλή από 

Τι προβλέπει για εισφορές, οφειλές, συντάξεις,  
-Πριν τις 31 Δεκεμβρίου η απόφαση για τις αυξήσεις στις συντάξεις



 Επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας 
σε εννέα μήνες από έξι

Αυξάνεται η περίοδος της ειδικής άδειας προστασίας 
μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες για μητέρες που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτές με σχέση 
εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η χρονική επέ-
κταση της προστασίας της μητρότητας για τις μισθωτές 
του ιδιωτικού τομέα είναι σε αναλογία με την ειδική άδεια 
ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες εργαζόμενες στο 
Δημόσιο.

Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, η ΔΥΠΑ κα-
ταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με 
τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιού-
νται και οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά με τη διαδικα-
σία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζό-
μενες που υιοθετούν, από τη ένταξη του παιδιού στην 
οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών.

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες 
από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας προς τον 
πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης ερ-
γασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό, προω-
θείται η ισότιμη κατανομή των οικογενειακών βαρών και 
αμβλύνεται ένα ακόμη αντικίνητρο στις προσλήψεις που 
λειτουργεί εις βάρος των γυναικών.

 Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων
 μερικής απασχόλησης σε πλήρους

Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών 
εισφορών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποί-
ες, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2023, μετατρέπουν συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων 
με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που 
στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζομένους 
με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω 
του 50%. Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 
9 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη 
επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό 
για τον εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση μετατράπηκε 
από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, για έναν χρόνο, 
αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα της μετατροπής. 
Ως ημέρα μετατροπής των συμβάσεων λογίζεται η ημε-
ρομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η σύμβαση 
εργασίας να να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και 
να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη, πριν από την πά-
ροδο ενός έτους από τη μετατροπή. Κατά τη διάρκεια του 
ίδιου χρονικού διαστήματος, δεν επιτρέπεται η μεταβολή 
των όρων των από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν 
γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους.

Το 40% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου 
και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το υπουργείο Ερ-
γασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο 
το χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ωφελούμενη επιχεί-
ρηση πρέπει να είναι, κατά την έναρξη στο πρόγραμμα 
και καθόλη τη διάρκειά του, φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς Δημό-
σιο και ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται και να διατηρήσει 
κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για την περί-
οδο της επιδότησης.

Οι διασταυρώσεις όλων των προαναφερθέντων στοι-
χείων, κατόπιν αίτησης υπεύθυνης δήλωσης της επιχεί-
ρησης, πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ» με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, της ΔΥΠΑ και του 
ΚΕΑΟ. Σε περίπτωση που από τις διασταυρώσεις προ-
κύψει ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις, 
χάνει την επιδότηση και της καταλογίζονται με απόφαση 
του διοικητή του ΕΦΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές που 
καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυ-
ξημένες κατά 100%.

 Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1%

 των ασφαλισμένων του τ. ΤΠΔΥ
Καταργείται η ειδική εισφορά 1% των ασφαλισμένων 

του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων 
(ΤΠΔΥ), καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμέ-
νων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Με τη διάτα-
ξη αυτή δεν επηρεάζονται τα σχετικά εφάπαξ.

Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύ-
νταξης σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31 Δεκεμβρίου 2012

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι για 
όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει συνταξι-
οδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012, (άρα είχαν 
ήδη 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας μέχρι τότε), 
το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται με 
βάση τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον ν. 4336/2015, 
εφόσον αυτά συμπληρωθούν έως και την 31η Δεκεμβρί-
ου 2022.

Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος που είχε συ-
μπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας κατά τα προαναφερό-
μενα έτη και εξακολουθεί να υπηρετεί από τότε, με βάση 
τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2015, δικαιούται 
να λάβει μειωμένη σύνταξη το 2022, εάν συμπληρώ-
νει τα μειωμένα κατά περίπτωση έτη ηλικίας μέχρι και 
31/12/2022. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, 
το δικαίωμα στην άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης 
μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε - και μετά το 2022), 
οπότε και θα έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 35 χρόνια 
υπηρεσίας.

Αντιθέτως, αν τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι το 
ν. 4336/2015 δεν συμπληρώνονται εντός του 2022, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει 25 έτη 
υπηρεσίας τα έτη 2010, 2011 και 2012, δεν δικαιούνται 
μειωμένη σύνταξη το 2022, αλλά μόλις συμπληρώσουν 
το 62ο έτος της ηλικίας τους.

 Διευκολύνεται η απονομή σύνταξης 
σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης

Θεσπίζεται η απευθείας εξέταση της αίτησης συντα-
ξιοδότησης από τον τελευταίο φορέα διαδοχικής ασφά-
λισης, εφόσον σε αυτόν έχουν διανυθεί 1.000 ημέρες 
ασφάλισης, με 300 την τελευταία πενταετία (προηγου-
μένως 1.500 και 500 αντίστοιχα). Δηλαδή, θεσπίζονται 
και για τη διαδοχική ασφάλιση εκτός του e-ΕΦΚΑ οι ίδιες 
προϋποθέσεις που ήδη ισχύουν για τη διαδοχική ασφάλι-
ση εντός του e-ΕΦΚΑ. Με τη ρύθμιση αυτή απλοποιείται 
και επιταχύνεται η διαδικασία συνταξιοδότησης σε περι-
πτώσεις διαδοχικής ασφάλισης εκτός του e-ΕΦΚΑ (π.χ. 
χρόνος επικουρικής σε ΕΦΚΑ και ΕΔΟΕΑΠ).

 «Ξεκλειδώνει» η μεταβίβαση ακινήτων
 με αντιπαροχή με βάση παλιά εργολαβικά 

προσύμφωνα, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης 
ασφαλιστικής ενημερότητας

Η διάταξη αφορά εργολαβικά προσύμφωνα που είχαν 
συνταχθεί, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000, για μεταβίβαση 
ακινήτων με αντιπαροχή. Δεδομένου ότι η ευνοϊκή διά-
ταξη του Ν. 4808/2021 (άρθρο 152) για οριστικοποίηση 
προσυμφώνων που συντάχθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρί-
ου 2000 (μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου) χωρίς 
προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας των πωλητών 
καθίσταται στην ουσία ανενεργή όσο παραμένει η υπο-
χρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του 
μεταβιβάζοντα το ακίνητο, με την προτεινόμενη διάταξη 
εισάγεται ρύθμιση που απαλλάσσει αντίστοιχα από την 
υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας των πωλητών, 
κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων 
μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προ-
συμφώνων που έχουν συνταχθεί έως 31/12/2000.

Έχει ήδη θεσπιστεί (με τον Ν. 4623/2019) ανώτατο 
όριο του συνολικού ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας 
κύριας σύνταξης. Οι ίδιοι λόγοι υπαγορεύουν τη θέσπιση 
αντίστοιχου ορίου και για το συνολικό ακαθάριστο ποσό 
της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, που ανέρχεται στο 
6/20 του πλαφόν κύριας σύνταξης (1.382,40 ευρώ/μήνα).

Το όριο αυτό καθορίζεται με βάση την αναλογία του 
ποσοστού εισφορών επικουρικής σύνταξης που ανέρ-
χεται στο 6%, προς το ποσοστό εισφορών κύριας σύ-
νταξης, που ανέρχεται στο 20%. Η θέσπιση του πλαφόν 

θα επ ι τρέψε ι 
την καταβολή 
ε π ι κ ο υ ρ ι κ ώ ν 
συντάξεων σε 
ατομικά και κοι-
νωνικά δίκαιο 
ύψος και  την 
αποτροπή κα-
ταβολής προ-
κλητικά υψηλών 
ε π ι κ ο υ ρ ι κ ώ ν 
συντάξεων (π.χ. 
14 .000  ευρώ 
τον μήνα) για 
το σύνολο των 
ασφαλισμένων 
και για το κοινω-
νικό σύνολο.

Το πλαφόν 
στις επικουρι-
κές συντάξεις 
καταλαμβάνε ι 
όλες τις συντά-

ξεις που θα καταβληθούν από την πρώτη ημέρα του 
επόμενου μήνα της έναρξης ισχύος της προτεινόμενης 
ρύθμισης. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος και υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, δεν 
αναζητούνται.

 Επέκταση της «μάχιμης πενταετίας»
 σε όλους τους ενστόλους

Επεκτείνεται σε όλους τους ενστόλους το δικαίωμα 
της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως 
και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, καταβάλλοντας τις 
αντίστοιχες εισφορές. Πλέον, όσοι ένστολοι εξαιρούνταν 
(π.χ. ορισμένες κατηγορίες πυροσβεστών, λιμενικών, 
αστυνομικών και υπηρετούντων στην αεροπορία) από 
τη σχετική ρύθμιση αποκτούν πλέον το δικαίωμα αυτό, 
ανεξαρτήτως μονάδας υπηρεσίας, αν είναι παλαιοί ή νέοι 
ασφαλισμένοι (προ ή μετά το 2011) και ανεξαρτήτως της 
σχέσης εργασίας με την οποία υπηρετούν (μόνιμοι και 
μη).

Με την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» διασφα-
λίζεται η ίση μεταχείριση των ενστόλων (στρατός ξηράς, 
ναυτικό, αεροπορία, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική). 
Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία των 
ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς 
δεν διαταράσσεται ο εσωτερικός σχεδιασμός για την 
πλήρωση των αναγκών των διαφορετικών μονάδων από 
αιτήματα για μεταθέσεις σε μονάδες που δικαιολογούσαν 
την αναγνώριση «μάχιμης πενταετίας».

 Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
Θεσπίζεται Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για 

παιδιά ηλικίας 0-6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή 
καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισής αυτών και τις οικογένειές τους, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Αποϊδρυματοποίηση. Σκοπός είναι η διασφάλι-
ση και η ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού, 
η προετοιμασία της απρόσκοπτης και ομαλής 
ένταξής του στην εκπαιδευτική διαδικασία, η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης της οικο-
γένειας και του παιδιού και η αποφυγή της 
περιθωριοποίησής τους. Η συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης δεν απο-
στερεί τον ωφελούμενο από την απόλαυση ο-
ποιουδήποτε δικαιώματος ή ωφελήματος που 
προβλέπεται από τον νόμο, όπως των προνοι-
ακών παροχών του ΟΠΕΚΑ.

Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και στις οικο-
γένειές τους στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Πρώιμης Παρέμβασης παρέχονται από ειδι-
κούς επιστήμονες (παιδιάτρους, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, κ.ά.) στη βάση εξατομικευμέ-
νου σχεδίου, κατά προτεραιότητα στο φυσικό 
περιβάλλον του παιδιού. Οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ψυχολογική και 
συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας, 
ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση στη νοηματική 
γλώσσα, στην κινητικότητα, συμβουλευτική 
υποστήριξη στην οικοδόμηση προσβάσιμου 
περιβάλλοντος στο σπίτι, καθώς και τον συ-
ντονισμό αυτών στο πλαίσιο εξατομικευμένου 
σχεδίου παρέμβασης για το παιδί και την οι-
κογένεια.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πρώτη 
φάση πιλοτικά εντός του 2023 σε επιλεγμέ-
νες περιοχές, με χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Φορέας υλοποίησης θα είναι 
η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Για την εφαρμογή 
του προβλέπεται η κατάρτιση Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Πα-
ρέμβασης, που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ, καθώς 
και η σύσταση και λειτουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος για τη διαχείριση των αιτήσεων 
των ενδιαφερομένων.

 Προστατευτικές διατάξεις για ευάλω-
τους πολίτες που έλαβαν καλόπιστα προ-

νοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, χωρίς να τα 
δικαιούνται

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΠΕΚΑ στο 
πλαίσιο ελέγχων εντόπισε πολλές περιπτώ-
σεις πολιτών που λάμβαναν επιδόματα - κυ-
ρίως αναπηρικά - χωρίς να τα δικαιούνται, στη 
συντριπτική τους πλειονότητα καλόπιστα και 
διέκοψε την καταβολή τους, αναζητώντας ανα-
δρομικά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, 
ενισχύεται η προστασία των ιδιαίτερα ευάλω-
των αυτών ομάδων με την παύση αναζήτησης 
εκκρεμών οφειλών από τα ποσά που έλαβαν 
χωρίς να τα δικαιούνται. Ο καταλογισμός και η 
αναζήτηση των οφειλών, αν διακόπηκε, μπορεί 
να γίνει ή να προχωρήσει, αν διαπιστωθεί ότι 
η καταβολή της παροχής οφείλεται σε πράξεις 
ή παραλείψεις που αποδίδονται σε δόλο του 
δικαιούχου ή του νομίμου εκπροσώπου του.

Επιπλέον, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, υιο-
θετούνται ευνοϊκά μέτρα, με διάκριση μεταξύ 
αμέλειας και δόλου, όπως η πενταετής παρα-
γραφή, η δυνατότητα εξόφλησής τους σε δό-

σεις (έως 72) ή συμψηφισμούς με μελλοντικές καταβολές, 
καθώς και η μη αναζήτηση χαμηλών οφειλών (κάτω των 
100 ευρώ). Λαμβάνεται έτσι υπόψη η καθυστέρηση του 
κράτους στους ελέγχους και γίνεται σεβαστή η καλή πί-
στη των ατόμων με αναπηρία για τα επιδόματα.

 Απαγόρευση διακρίσεων στην 
εργασία σε βάρος οροθετικών

Απαγορεύεται κάθε διάκριση σε βάρος οροθετικών 
ατόμων στον ιό HIV κατά το στάδιο της πρόσληψης ή της 
παραμονής στην εργασία. Απαγορεύεται ιδίως η διερεύ-
νηση της ιδιότητας του οροθετικού με σχετικό ερώτημα 
κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Η απαγόρευση διάκρι-
σης καλύπτει και τους όρους, τις συνθήκες απασχόλησης 
και εργασίας, τις προαγωγές, καθώς και τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπι-
κού. Εξαιρούνται τα επαγγέλματα όπου η διερεύνηση 
της ιδιότητας του οροθετικού επιβάλλεται νομοθετικά για 
ιατρικούς λόγους.

 Περιστασιακή απασχόληση 
αναζητούντων εργασία

Μέχρι πρότινος, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της 
ΔΥΠΑ άνεργοι είχαν τη δυνατότητα να βεβαιώνουν με 
αίτησή τους συνεχή χρόνο ανεργίας, εφόσον εργάζο-
νταν περιστασιακά, δηλαδή είχαν πραγματοποιήσει κατά 
μέγιστο όριο 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο. Προ-
τείνεται η περιστασιακή εργασία να περιγράφεται ως η 
πραγματοποίηση 70 ημερών απασχόλησης (και όχι 70 
ημερομισθίων), ώστε να διατηρείται η ιδιότητα του ανέρ-
γου σε αναζητούντες εργασία που έχουν απασχοληθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο (και όχι μόνο με μισθωτή εργασία) 
έως 70 ημέρες/δωδεκάμηνο».
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 24/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 22/19-10-

2022 (θέμα 2ο) (22REQ011503449) Πράξης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του,

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Ανάθεση Προμή-

θειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (CPV 09100000-0) για τις ανάγκες του Γ. 
Νοσοκομείου Ημαθίας (Μον. Βέροιας και των δομών αυτής (ΔΙΕΚ, 
ΚΕΦΙΑΠ)  και Νάουσας), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 873.062,80 
€  χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή έως 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει της τιμής (το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτω-
σης επί τοις 100 (%) στη Μέση Λιανική Τιμή Πώλησης του είδους 
την ημέρα παράδοσής του).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 

Δευτέρα 21-11-2022 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα: 
Τετάρτη 14-12-2022 και ώρα 17:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Δευτέρα 19-12-

2022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) (αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 176804) Προμήθειες και Υπηρεσίες 
του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.
eprocurement.gov.gr/ του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία απο-
στολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α΄/2016)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών (όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη).

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% της εκτιμώ-
μενης αξίας του αντικειμένου της σύμβασης (του/των τμήματος/τμη-
μάτων) που προσφέρεται/-ονται (όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) 
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μονάδας Βέ-
ροιας του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας, Περιοχή Παπάγου, Τ.Κ. 59100, 
αρμόδια υπάλληλος: Αικατερίνη Μπορτένα, τηλ. 2331351157.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

χθες το Ασφαλιστικό

εργασία, άδειες μητρότητας, προνοιακά, κ.α
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CMYK

Του Πάρη Παπακανάκη  

 
Τον Νοέμβριο του 1974, η Βέροια, στον 

απόηχο του Αττίλα ΙΙ και εν όψει της 1ης επε-
τείου των γεγονότων του Πολυτεχνείου, έκανε 
τα πρώτα βήματα που της αναλογούσαν στο 
πλαίσιο της νεότευκτης Γ’ Ελληνικής Δημο-
κρατίας.

Είχαν προκηρυχθεί βουλευτικές εκλογές 
με ημερομηνία διενέργειας την Κυριακή 17  
Νοεμβρίου, το κάθε κόμμα είχε ήδη υποδείξει 

τους τοπικούς υποψηφίους του και αυτοί με τη σειρά τους διεξήγαγαν 
τον προεκλογικό 
τους αγώνα για να 
εξασφαλίσουν την 
προτίμηση των 
πολιτών.

Παράλληλα, ο 
Σύλλογος Φοιτη-
τών Βέροιας διορ-
γάνωνε, με πολύ 
ζήλο και φροντίδα, 
μια έκθεση μνή-
μης των γεγονό-
των του Πολυτε-
χνείου σε αίθουσα 
επί της Μητροπό-
λεως (απέναντι 
από το σημερινό 
Δημαρχείο), η ο-
ποία για την περί-
σταση (μάλλον) ο-
νομάστηκε αίθουσα εκθέσεων του Δήμου (κατά καιρούς είχε πολλαπλές 
άλλες χρήσεις…). Το αξιόλογο αυτό φοιτητικό εγχείρημα έτυχε μάλιστα 
της επικοινωνιακής υποστήριξης του τοπικού τύπου, όμως παρόλα αυ-
τά, η προσέλευση του κοινού ήταν από μηδαμινή ως ελάχιστη… 

Η οδός Μητροπόλεως τη δεκαετία του ’60. Δεξιά, δίπλα από τον 
ΟΤΕ το κτήριο όπου έγινε η έκθεση του Συλλόγου Φοιτητών -με 

άλλη χρήση - (Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου)

Επικοινωνιακή χορηγία στην εκδήλωση από την εφημερίδα 
“Φρουρός της Ημαθίας” και η επιτροπή διοργάνωσης. Από αριστε-
ρά: Τσουλής Στέφανος, Μαναβή Ρούλα, Ναζλίδης Γιάννης, Λιόλιος 
Μάκης, Αμανατίδης Γιάννης, Μπαρμπαρούσης Γιώργος, Κανδύλας 

Αργύρης, Λυρής Νίκος, Καραντουμάνης Τριαντάφυλλος
 (Αρχείο: Γιάννη Καμπούρη)

Η πρώτη (αυθόρμητη σε περσινό σχετικό αφιέρωμα) σκέψη ερμηνεί-
ας του φαινομένου ήταν ότι ο διεξαγόμενος προεκλογικός αγώνας είχε 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των πολιτών (για περισσότερες λεπτομέ-
ρειες βλ. εφημερίδα ΛΑΟΣ, 17 Νοε 2021 . «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθε-
ρία»! Θυμάμαι…»). Ήταν όμως στην πραγματικότητα έτσι;

Διερευνώντας την εξέλιξη του εν λόγω προεκλογικού αγώνα στον 
τοπικό τύπο, προκύπτει ότι αν και ήταν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές 
μετά από μια περίοδο επτά χρόνων αποκλεισμού από οποιασδήποτε 
μορφής πολιτική έκφραση (να θυμίσω το λογύδριο: «…ευρισκόμεθα 
ενώπιον ενός ασθενούς τον οποίον έχομεν επί της χειρουργικής κλίνης 
και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέση επί της κλίνης υπάρχει 
περίπτωσις αντί διά της εγχειρήσεως να του χαρίση την αποκατάστασιν 
της υγείας του, να τον οδηγήση εις τον θάνατον…»), ήταν χωρίς νεύρο, 
υποτονικός.

Το κλίμα περιγράφουν αρκετά άρθρα της εποχής, από τα οποία ε-
πέλεξα για να μελετήσουμε δύο της εφημερίδας “Βέροια”, γραμμένα σε 
εύθυμο σχετικά ύφος: 

« Εκλογές λοιπόν φίλοι μου το “καυτό” θέμα των ημερών αυτών. 
Αγωνίες, παρακάλια, παράπονα, χαρές, απογοητεύσεις, κυνηγητό, είναι 
μερικά από τα συναισθήματα που επικρατούν σ’ εκείνους κυρίως που 
έχουν “εμπλακεί” στον αγώνα είτε σαν υποψήφιοι, είτε σαν πολιτικοί 
φίλοι…»,  για να φτάσει προς το τέλος στο “ζουμί” της υπόθεσης που 
μας απασχολεί σήμερα «…κάποιοι είναι εκδηλωτικοί, δηλώνουν ανοι-
χτά τι θα ψηφίσουν (συνδέεται με τους προαναφερόμενους “πολιτικούς 
φίλους”). Υπάρχουν όμως και οι άλλοι οι κρυφοί, οι μη εκδηλωτικοί, α-
ποφεύγουν να δηλώσουν την πολιτική τους τοποθέτησι…   …Όλα αυτά 
αγαπητοί μου φίλοι μέχρι αύριο. Μετά πάλι νηνεμία για τέσσερα χρόνια 
εκτός βέβαια απροόπτου-χτύπα ξύλο, φίλε μου!» (Αριθ. Φυλ. 115 / 16 
Νοεμβρίου 1974)

« “Δεν είναι εκλογές αυτές”, παραπονέθηκε κάποιος προπολεμικός 
ψηφοφόρος. “Πού’νε οι μπράβοι του παλιού καλού καιρού, πού΄νε τα 
μαχαιρώματα, πού΄νε η εκδίκησι και οι αντεκδικήσεις;” Πραγματικά, 
φίλοι μου, αυτές οι εκλογές είχαν μια πρωτοφανή ηρεμία και μια χωρίς 
προηγούμενο τάξι και συνέπεια…   …Ακούσαμε τις κόρνες των αυτοκι-
νήτων που συνώδευαν τους υποψηφίους, μερικές κλειστές συγκεντρώ-
σεις, άφθονο χαρτί στους δρόμους. Αυτά για την τοπική κίνησι.» (Αριθ. 
Φυλ. 116 / 23 Νοεμβρίου 1974)

Αποτυπώνεται καθαρά η απουσία του συνηθισμένου στην “παλαι-
ότερη Βέροια” πολιτικού πάθους και η έλλειψη ανταπόκρισης των ψη-
φοφόρων στις εκκλήσεις των υποψηφίων για “ανοιχτή” συμπαράταξη 
μαζί τους. Ο συντάκτης τους (με το ψευδώνυμο Βεροιώτης), σε πρώτο 
πλάνο χαριτολογώντας το αποδίδει σε “ευρωπαϊκό κεκτημένο” πολιτι-
σμού. Υποβόσκει εντούτοις, ιδιαίτερα στο πρώτο άρθρο, ένα αίσθημα 
ανασφάλειας και φόβου των ψηφοφόρων (υπάρχουν οι μη εκδηλωτικοί, 
που αποφεύγουν να δηλώσουν την πολιτική τους τοποθέτηση), αλλά 
και του ίδιου του συντάκτη, αν και συγκαλυμμένα καλά κάτω από το εύ-
θυμο της γραφής του (εκτός βέβαια απροόπτου-χτύπα ξύλο)…

Ως φαίνεται, δεν είχαν αποσβεστεί στα αυτιά των βεροιωτών οι 
“παραινέσεις” του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου: «Προσέλθετε 
και καταγγείλατε εις τας αρμοδίους αρχάς κάθε ανατρεπτικόν στοιχείον. 
Καταγγείλατε χωρίς δισταγμόν,  καταγγείλατε και αυτόν τον αδελφόν 
ακόμη, δια την προστασίαν του έθνους…»

Ενυπόγραφη “καταγγελία” τριών φοιτητών στην “Ασφάλεια” 
για την “ανατρεπτική δράση” κάποιου συμφοιτητή τους.

Τους επόμενους μήνες, οι πληροφορίες για επισκέψεις του Ευάγγε-
λου Αβέρωφ Τοσίτσα (με την ιδιότητα του υπουργού “Εθνικής Αμύνης”) 
σε στρατιωτικές μονάδες ανά την Ελλάδα (και στο Β’ ΣΣ  στη Βέροια), 
οι οποίες εκτός των συνηθισμένων τυπικών συμπεριελάμβαναν και «…
κατ’ ιδίαν επαφές με ανώτερους αξιωματικούς», ξεσήκωναν αντίστοιχα 
κύματα φημών στα καφενεία για επικείμενο νέο πραξικόπημα. 

Ο αντίκτυπος όλων αυτών στο άμεσο οικογενειακό μου περιβάλλον 
(μέσα από τα μάτια ενός παιδιού ηλικίας 11 χρόνων τότε) ήταν: η επιβο-
λή νεκρικής σιγής όσο διαρκούσε το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΕΙΡΤ, 
δυο γονείς κρεμασμένοι κυριολεκτικά από τα χείλη του (εικονιζόμενου 
στην εισαγωγική φωτογραφία) Γιώργου Κάρτερ για όση ώρα το εκφω-
νούσε και η χαρακτηριστική φράση του πατέρα μου μετά τους τίτλους 
τέλους: «Άντε, πάμε τώρα να κοιμηθούμε με ησυχία! Δεν είδαμε το 
“πουλί” και σήμερα…». 

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή 
και τις διαβεβαιώσεις ότι η Δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει, στις 24 Φε-
βρουαρίου 1975 ο υπουργός Ευάγγελος Αβέρωφ ενημέρωνε από του 
βήματος της Βουλής τον ελληνικό λαό ότι με ειδική επιχείρηση  συνε-
λήφθησαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 35 αξιωματικοί του στρατού… 

 Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 
την Τρίτη 25/11/1975

Τι ακριβώς είχε συμβεί; 
Αντιδρώντας στη σύλληψη του δικτάτορα Δημήτριου Ιωαννίδη για να 

οδηγηθεί σε δίκη, μια ομάδα αξιωματικών με πρωτεργάτες τους ταξίαρ-
χους Νικόλαο Ντερτιλή και Ανδρέα Κονδύλη, τους αντισυνταγματάρχες 
Ιωάννη Στειακάκη, Ιωάννη Μανουσακάκη και τους ταγματάρχες Αρι-
στείδη Παλαΐνη, Αθανάσιο Περδίκη και Παρασκευά Μπόλαρη, σχεδίαζε 
στρατιωτικό κίνημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Στόχοι τους: η 
παραίτηση της κυβέρνησης του Κ. Καραμανλή, η επάνοδος της Ελλά-
δας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ (από το οποίο είχε αποχωρήσει 
μετά την 2η τουρκική εισβολή στην Κύπρο) και η άμεση απελευθέρωση 
του πρώην δικτάτορα (με ότι αυτό συνεπαγόταν…). Το συγκεκριμένο 
στρατιωτικό “εγχείρημα” έμεινε στην ιστορία με τον τίτλο: “Το πραξικό-
πημα της πυτζάμας”, λόγω της αιφνίδιας σύλληψης των διοργανωτών 
του αργά τη νύχτα. 

Υπήρξε όμως και συνέχεια…  Σε σύντομο χρονικό διάστημα απο-
στρατεύθηκαν άλλοι 200 ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί. Είναι ευνό-
ητο ότι στη Βουλή για μεγάλο διάστημα ήταν από τα κυρίαρχα θέματα, 
προκαλώντας έντονες αντιπαραθέσεις (όχι βέβαια του σημερινού ύφους 
και ήθους…). Σε μία από αυτές, τον Φεβρουάριο του 1976 ο υπουρ-
γός  “Εθνικής Αμύνης” Ευάγγελος Αβέρωφ απαντώντας σε ερώτηση 
του Λεωνίδα Κύρκου (της Ενωμένης Αριστεράς) είπε ότι δεν μπορεί 
να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχουν “σταγονίδια χουντικών” στο 
στράτευμα, αλλά αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. Καθιέρωσε 
την ημέρα εκείνη μια νέα, ανεξίτηλη ως σήμερα, ορολογία στο ελληνικό 
πολιτικό λεξιλόγιο…

Παρόλα αυτά, ο κύκλος δεν είχε ολοκληρωθεί. Λίγα χρόνια αργότε-
ρα, έκαναν την επανεμφάνισή τους νέα “σταγονίδια της χούντας”. Από 
τις αρχές του 1981, και ενώ το ΠΑΣΟΚ κάλπαζε τότε προς την εξουσία, 
απομεινάρια της “ομάδας Ιωαννίδη” προετοίμαζαν πάλι πραξικόπημα, 
το οποίο στις 26 Φεβρουαρίου του 1981 εντόπισε και εξουδετέρωσε ο 
μηχανισμός παρακολούθησης του Ευάγγελου Αβέρωφ. με το ψευδώ-
νυμο “ΒΕΛΙΣΑ-
ΡΙΟΣ”.

 
Απόσπασμα 

σημειώσεων του 
μηχανισμού πα-
ρακολούθησης 
“ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ”.

 
Από τα γεγο-

νότα της 17ης 
Νοεμβρίου 2011 
στη Σχολή Ευ-
ελπίδων.

Μνήµες εκεί-
νων των “πα -
λαιών εποχών” 
ξύπνησαν κα ι 
στις 17 Νοεμβρί-
ου του 2011 στη 
Σχολή Ευελπί-
δων, όταν ομάδα 
σ π ο υ δ α σ τ ώ ν , 
καθοδηγούμενη 
από τον αρχηγό της Σχολής, αμαύρωσε τη γιορτή τραγουδώντας τον 
ύμνο των Απριλιανών…

Είναι δύσκολο να αναπτυχθούν σε λίγες γραμμές όλες οι πτυχές 
του σοβαρότατου θέματος. Συμπυκνωμένα λοιπόν να υπογραμμίσω 
ότι τα όσα διαδραματίσθηκαν, ήταν απότοκα του χαρακτηρισμού της 
επταετούς κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος ως «στιγμιαίο 
έγκλημα» στο νομικό σκεπτικό της εκδίκασής της. Αποτέλεσμα αυτού 
του χαρακτηρισμού ήταν να δικαστούν μόνο οι πρωταίτιοι της 21ης 
Απριλίου, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν όσοι υπηρέτησαν τη χούντα από 
διάφορες θέσεις (βασανιστές, καιροσκόποι αναρριχητές της εξουσίας, 
καταδότες κλπ κλπ).    

Για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή συνάντησή μας, αγαπητοί 
φίλοι, θα δανειστώ μια διατύπωση του Γιάννη Δημητρέλλου: « Η μετα-
πολίτευση στους πρώτους της μήνες δεν είχε έρθει σαν καβαλάρης σε 
άσπρο άλογο, αλλά σαν ένα πολιτικό θρίλερ μιας δημοκρατίας πληγω-
μένης, που παρ’ όλα αυτά, καταφέρνει να σηκώνεται για να σκουπίζει 
αυτά τα σταγονίδια της φρίκης, που ακόμα δε λένε να στραγγίξουν…».

Γελοιογραφίες πολιτικού περιεχομένου της εποχής

Βέροια 1974: Η ανασφάλεια από τα «σταγονίδια» …



Ε.Ο.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ
Winter is loading… 
Πιστοί στο ραντεβού μας και με τον φετινό χειμώνα και την αθλητική χιονο-

δρομία, ανακοινώνουμε την έναρξη εγγραφών στα φυτώρια των τμημάτων μας. 

Οι νεοεισερχόμενοι αθλητές και αθλή-
τριες, θα πρέπει να έχουν γεννηθεί τα 
έτη 2017- 2016-2015-2014-2013. Οι 
εγγραφές  αρχίζουν από 21 Νοεμβρίου 
2022,  από Δευτέρα έως Παρασκευή 
τις ώρες 20.00-22.00 στα γραφεία του 
συλλόγου Βασ. Φιλίππου 2. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2332028567

Τον ΑΓΣ Ιωαννίνων υποδέχεται 
το Σάββατο στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας στην 
σάλα «Δ. Γκίμας» ο Φίλιππος Βέροι-
ας στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής 
με στόχο την νίκη και την επαφή με 
την κορυφή της βαθμολογίας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
3οςΌμιλος
Σάββατο19/11
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκά-

δας-Τρίκαλα Basket Καρπάνος-Κα-
νελλόπουλος-Μακρόπουλος (Θεο-
δωρόπουλος)

Βικέλας Μακρ. 17.00 Φίλιππος 
Β.-ΑΓΣ Ιωαννίνων Δολγύρας-Γιαν-
νούλης-Μπουγλός Ι. (Παπαδόπου-
λος Θ.)

Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος 
ΓΣ Λαμίας-Νίκη Βόλου Σαρακενί-
δης-Καντερές-Τσάνταλη (Χριστοδού-
λου Γ.)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιω-

αννίνων-Αναγέννηση Καρδίτσας 
Παπανικολάου-Σιταρίδης-Λυγούρας 
(Καραδήμας)

Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Β.-Ναύ-

αρχος Βότσης Ελευθεριάδης-Εκίζο-
γλου-Θεοδωρίδης (Τσιργούλας)

Ρεπό: Πρωτέας ΦΟ Γρεβενών

Με τα παιχνίδια της εμβό-
λιμης 4ης αγωνιστικής, 
συνεχίστηκε την Τετάρ-

τη (16/11) το πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου της Α’ κατηγορίας της 
ΕΠΣ Ημαθίας.

Μόνη πρώτη στη βαθμολογία παρέμεινε 
η Αγία Μαρίνα που κέρδισε και τη Μελίκη 
με σκορ 3-0, ενώ στην δεύτερη θέση και σε 
απόσταση 2 βαθμών συνεχίζουν να βρίσκο-
νται τα Τρίκαλα, που επικράτησαν με 1-0 της 
Βέροιας Β’.

Στο γήπεδο του Κοπανού, η τοπική ομά-
δα και το Μακροχώρι διασταύρωσαν τα ξίφη 
τους (1-1) και μοιράζονται την 3η θέση της 
βαθμολογίας με 7 πόντους.

Στη Νάουσα ο τοπικός ΦΑΣ γνώρισε την 
ήττα στο τέλος από τα Λευκάδια με 1-2, με 
τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τους 
πρώτους τους πόντους στο πρωτάθλημα και 
τους γηπεδούχους να μένουν ουραγοί χωρίς 
βαθμό!

Τέλος, ο Άγιος Γεώργιος με την Αλεξάν-
δρεια (το ματς ξεκίνησε στις 4μμ) αναδείχθη-
καν ισόπαλοι 1-1, με τους γηπεδούχους να 
μένουν πίσω στο σκορ αλλά να ισοφαρίζουν 
στο τέλος του παιχνιδιού.

Α’ΕΠΣΗ-4ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τρίκαλα - Βέροια Β’ 1-0
Νάουσα - Λευκάδια 1-2
Αγ. Γεώργιος - Αλεξάνδρεια 1-1
Αγ. Μαρίνα - Μελίκη 3-0
Κοπανός - Μακροχώρι 1-1

Την Κυριακή 
13 Νοέμ-
βρη στο 

κλειστό Φιλιππειο 
Γυμναστήριο διε-
ξήχθει η 5η  και 6η  
αγωνιστική του 
πρωταθλήματος Α 
τοπικού Βορείου 
Ελλάδος στην επι-
τραπέζια αντισφαί-

ριση.

Οι δυο ομάδες μας Α-
ΣΕΑΒ και ΟΕΑΒ αγωνίστη-
καν με αντιπάλους τις ομά-
δες Μέγα Αλέξανδρο Ηλιού-
πολης και Ναυαρχο Βότση.

Η ομάδα του ΑΣΕΑΒ με 
την οποία αγωνίστηκαν οι 
Θεοχάρης Αναστάσιος, Πα-
γιούλας Πέτρος, Ρωμανίδης 
Ιωάννης, Τσιαλτζούδης Ευ-
άγγελος, και Χατζηιωαννί-
δης Δανιήλ.

Όλοι τους πραγματοποί-
ηση εξαιρετικές εμφανίσεις 
σημειώνοντας μόνο νίκες. 
Κερδίζοντας και τις δύο ο-
μάδες της Θεσσαλονίκης 
4-0, 4-0, δινοντας έτσι συ-
νέχεια στα νικηφόρα απο-
τελέσματα κανοντας έτσι το 
6 στα 6 παραμένοντας στην 
κορυφή του βαθμολογικού 
πινακα αήττητοι με 12 βαθ-
μούς.

Αντίθετα ο ΟΕΑΒ παίζο-
ντας με τους Γκαρανάτσιο 

Δημήτρη, Γκεκόπουλο Ιω-
αννη και Κιοσέογλου Σω-
κράτη ηττήθηκαν 0-4, 0-4 
από τις ομάδες της Θεσ-
σαλονίκης. Παρότι πολλά 
παιχνίδια κρίθηκαν στο 3-2, 
3-1 Σετ.

Επόμενη αγωνιστική για 
τις δύο ομάδες της πόλης 
μας στη Θεσσαλονίκη με 
αντίπαλο την ομάδα των Ι-
ωαννίνων.
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Πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης
για την 5η και 6η αγωνιστική

Μπασκετ Β’ Εθνική
Φίλιππος Βέροιας - ΑΓΣ Ιωαννίνων

Α΄ ΕΠΣΗ - 4η εμβόλιμη αγωνιστική
Με νίκες προχώρησαν Τρίκαλα, 

Λευκάδια και Αγ. Μαρίνα



Χαντ μπολ Νεανίδων
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών - 

Φίλιππος Βέροιας 30-31
Με νίκη ξεκίνησε η ομάδα χαντ μπολ νεανίδων του Φιλίππου Βέροιας στο πρωτάθλημα 

της ΕΣΧΚ Μακεδονίας κερδίζοντας στα Γιαννιτσά με 30-31 την ομάδα του Μ. Αλεξάνδρου. 
Έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και οι παίκτριες του Κώστα Χαραλαμπίδη κατόρθωσαν να 
πάρουν την νίκη έστω και με ένα γκόλ διαφορά. ΣΥΝΘΕΣΗ -ΣΚΟΡΕΡ Φιλίππου Βέροιας 
Παναγιωτίδου, Μπογιατζή, Νικολοπούλου 12, Τσαγκέρα 1 Τζουβάρα Δήμου, Σγούρου ,Θε-
οδωρίδου 5 Βαλκαφώτη 5 Παππά Δημητρίου 1 Σιαραψή 1 Σαρηγιαννίδου 6.

Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 
του 2023 καθώς νίκησε το Βέλ-
γιο με 70-72 μέσα στη «Mons 
Arena» με πρωταγωνιστή έναν 
καταπληκτικό Γιαννούλη Λαρε-
ντζάκη που έκανε τα πάντα σε 
άμυνα και επίθεση.

Μια άμυνα του Λαρεντζάκη, 
που απέφερε το επιθετικό που 
κέρδισε από τον Ομπασοχάν στο 
1.8΄΄ για τη λήξη, σε συνδυασμό 
με τη νίκη της Σερβίας επί της 
Τουρκιάς, έστειλαν την Εθνική 
Ανδρών στην τελική φάση της 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα 
διεξαχθεί το διάστημα 25 Αυγού-
στου - 10 Σεπτεμβρίου 2023 σε 
Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονη-
σία. 

Το αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα επικράτησε εκτός έ-
δρας με 72-70 του Βελγίου, για 
τη 10η αγωνιστική των προκρι-
ματικών και με ρεκόρ 5-3 ετοι-
μάζει από τώρα... βαλίτσες για 
την Ασία!

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-31, 
55-58, 70-72

ΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΟΥΟΜΙΛΟΥ

Δείτε αναλυτικά το πανόρα-
μα του ομίλου, το πρόγραμμα 
ως το φινάλε καθώς και όλες τις 
πιθανές ισοβαθμίες (μετράνε αρ-
χικά οι νίκες μεταξύ των ομάδων) 
με τα αποτελέσματα των εμπλε-
κομένων. Υπενθυμίζεται πως οι 

τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου 
προκρίνονται στα τελικά του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου.

Η10ηαγωνιστική
Λετονία - Μ. Βρετανία  79-63
Σερβία - Τουρκία  ........ 77-76
Βέλγιο - Ελλάδα .......... 70-72

Η κατάταξη
1. Λετονία ...................... 7-1*
2. Σερβία ........................  5-3
3. Ελλάδα ..................... 5-3*
4. Τουρκία  ...................... 3-5
5. Βέλγιο  ........................ 3-5
6. Μ. Βρετανία  ............... 1-7

*Προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο

Η11ηαγωνιστική(24/2)
Τουρκία - Λετονία
Μ. Βρετανία - Βέλγιο
Ελλάδα - Σερβία

Η 12η αγωνιστική (27/2)
Σερβία - Μ. Βρετανία
Βέλγιο - Τουρκία
Λετονία - Ελλάδα

Οιπιθανέςισοβαθμίεςμε
νίκεςμεταξύτωνομάδων
Ελλάδα - Τουρκία 2-0 (+10)

Ελλάδα - Βέλγιο 2-0 (+19)
Ελλάδα - Σερβία 0-1 (94-100)

Σερβία - Ελλάδα 1-0 (100-94)
Σερβία - Τουρκία 2-0 (+8)
Σερβία - Βέλγιο 0-2 (-5)

Βέλγιο - Ελλάδα 0-2 (-19)
Βέλγιο - Τουρκία 0-1 (-34)
Βέλγιο - Σερβία 2-0 (+5)

Τουρκία - Ελλάδα 0-2 (-10)
Τουρκία - Σερβία 0-2 (-8)
Τουρκία - Βέλγιο 1-0 (+34)

SL2: Αλλαγές
στο πρόγραμμα της 3ης 

αγωνιστικής σε τρεις 
αναμετρήσεις

Αλλαγές σε τρεις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος, ανακοίνωσε η SL2 ανακοίνωσε το ΔΣ. 

Αναλυτικά:
Σας ενημερώνουμε ότι
• ότι ο αγώνας ανάμεσα στις ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΕ 

Ηρακλής Λάρισας που έχει ορισθεί για την Δευτέρα 21.11.22 στις 
15:00 θα διεξαχθεί χωρίς θεατές λόγω εργασιών στο γήπεδο.

• ότι ο αγώνας ανάμεσα στις ΠΑΕ Απόλλων Πόντου – ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ Β που έχει ορισθεί για την Κυριακή 20.11.22 στις 15:00 θα 
διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου χωρίς θεατές λόγω 
εργασιών στο γήπεδο.

• ότι ο αγώνας ανάμεσα στις ΠΑΕ ΠΑΟ Ρουφ – ΠΑΕ Κηφισιά 
που έχει ορισθεί για τη Δευτέρα 21.11.22 στις 15:00 θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 19.11.2022 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σ. Γιαλα-
μπίδης.

Διακοπή του πρωταθλήματος 
της SL1 λόγο Μουντιάλ στο Κα-
τάρ που ξεκινάει την ερχόμενη 
Κυριακή. Είναι πρώτη φορά που 
διεξάγεται χειμώνα για τις.. ανά-
γκες του Κατάρ και φυσικά τον 
πακτωλό χρημάτων αφού τα δο-
λάρια που «έπεσαν» για την προ-
βολή και την κατασκευή των νέων 
σύγχρονων Σταδίων ξεπέρασαν 
κάθε προηγούμενο. 

Έτσι υποχρεωτικά διεκόπη και 
το Ελληνικό πρωτάθλημα αφού 
υπάρχουν παίκτες που αγωνίζο-
νται σε Εθνικές ομάδες που με-
τέχουν στην μεγάλη διοργάνωση.

 Το ερώτημα, πλέον, που τί-
θεται είναι πότε θα έχουμε ξανά 
μπάλα στην Super League 1;

Καταρχήν, πριν το πρωτάθλη-
μα θα έχουμε Κύπελλο Ελλάδας!

Θα διεξαχθούν παιχνίδια  για 
τη φάση των «16», με τα πρώτα 
παιχνίδια να ορίζονται λίγο πριν 
τον τελικό του Μουντιάλ, 14-15 
Δεκεμβρίου!

Και μετά ξεκινάει η δράση στη 
Super League 1. Η 14η αγωνι-

στική θα διεξαχθεί εμβόλιμα στις 
21-22 Δεκεμβρίου, η 15η, επίσης 
εμβόλιμα, στις 28-29 Δεκεμβρίου 
και το ίδιο και η 16η, το 2023 πια, 

που θα διεξαχθεί 4-5 Ιανουαρίου. 
Το πρώτο σαββατοκύριακο, δη-
λαδή, με μπάλα μετά τη διακοπή 
θα είναι στις 7-8 Ιανουαρίου, με 

τη 17η αγωνιστική, στην οποία 
θα έχουμε και το ντέρμπι της ΑΕΚ 
με τον Παναθηναϊκό στην «Οpap 
Arena»!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

14-11-2022 μέχρι 

20-11-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

«Καλά Χριστούγεννα» ξανά
πρωτάθλημα της Souper leageu1

Πέμπτη 17-11-2022

13:30-17:30ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ & Σ ΙΑ

Ο.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΓΩΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - Α-

ΣΤΙΚΑ 23310-63620

Φαρμακεία

Τεράστια νίκη επί του Βελγίου 70-72
και πρόκριση της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο!
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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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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
 ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

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

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

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

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

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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων: 

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρί-
ου στις 10:30 π.μ. θα πα-
ραστεί και θα χαιρετίσει την 
Σύναξη των Πνευματικών 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
στην αίθουσα «Μητροπολί-
του Σταυροπηγίου Αλεξάν-
δρου» στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά Βεροίας. 

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρί-
ου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στη σειρά των ομιλιών «Επι-
σκοπικός Λόγος» και θα ανα-
πτύξει το θέμα: «Θεσσαλονί-
κης ποιμήν, Σκήτης Βεροίας 

το καύχημα» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

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

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

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

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

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

Η Χαρίεσσα δίνει αίμα 
- Η Χαρίεσσα Χαρίζει ζωή 

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 ο σύλλογος « Αιμοδοτών και Δοτών 
Μυελού των Οστών ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός» πραγματοποίησε με ιδι-
αίτερη επιτυχία τη 2η τακτική αιμοδοσία του έτους σε συνεργασία με το 
τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν. Νάουσας.

Από νωρίς το πρωί φίλοι και μέλη του συλλόγου βρέθηκαν κοντά μας 
αφιερώνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους, προκειμένου άγνωστοι 
συνάνθρωποι μας που παλεύουν με την ασθένεια τους, να βρούν και πά-
λι το χαμόγελο και την ελπίδα τους.

Φως... Αγάπη... Ελπίδα... Αλληλεγγύη...
Είμαστε περήφανοι για όλους σας
Ευχές καρδιάς για εσάς και τις οικογένειες σας
Η Ιατρός της αιμοδοσίας κα Μπάμπαλου Ελένη, η Υπεύθυνη νοση-

λεύτρια αιμοδοσίας κα Σαμαρά Ντιάνα και η νοσηλεύτρια κα Τσιγκαλίδα 
Ελευθερία ακούραστες όπως πάντα, γεμάτες από αγάπη κ ευγένια φρό-
ντισαν για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αιμοδοσίας μας τηρώ-
ντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς 
Ευχαριστούμε θερμά το Διοικητή ΥΜ Νάουσας κ. Λυκοστράτη Κων-

σταντίνο για την αμέριστη στήριξη στο έργο του συλλόγου μας.
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών κ Δοτών Μυελού των Οστών Χαρί-

εσσας νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσειαπό καρδιάς για την πολύτιμη, 
αδιάκοπη και έμπρακτη στήριξη τους εξής:

*ΑΣΠΙΣ ΑΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Χ. ΔΕΔΕΣ 
*Pavlides ΠΡΌΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΊΔΗΣ ΑΒΕΕ
*AGRO PHOENIX 
*ΑΡΤΟΠΟΙΕΊΟ ΚΑΡΑΝΤΏΝΗΣ Χαρίεσσα
*ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
 Ζαχαροπλαστείο Νάουσα
*ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Φούρνος-Ζαχαροπλαστείο Νάουσα
*ΤΖΕΠΟΣ
Φούρνος - Ζαχαροπλαστείο Νάουσα
Καθώς και όλα τα Μ.Μ.Ε έντυπα και ηλεκτρονικά για την άριστη συ-

νεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια! 
Με εκτίμηση για το Δ.Σ, 

Ο Πρόεδρος 
Παμπουχίδης Ελευθέριος 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

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

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

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε (είναι 
επαναληπτική).

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

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

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

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

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

 Νικόλαος Καρατόλιος  Ανδρέας Καπράρας

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 17 Νο-

εμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην 
Πατρίδα Ημαθίας ο Φίλιππος Νικο-
λαϊδης σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Συλλυπητήριο
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού προ-

σέφερε αντί στεφάνου το ποσό των 100,00 ευρώ στη μνήμη του 
Βασιλείου Ζιώγα,   συζύγου και πρώην Προέδρου της κας Βασιλι-
κής Ζιώγα, για τις ανάγκες του Ομίλου.

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού εκ-
φράζουν  θερμα συλλυπητήρια στην αγαπητή μας κ. Βασιλική 
Ζιώγα, πρώην Πρόεδρο του Ομίλου Προστασίας Παιδιού για το 
θάνατο του αγαπημένου της συζύγου Βασιλείου Ζιώγα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί την οικογένεια του 

Κων/νου Ζιώγα για τη δωρεά 1.000,00 ευρώ εις μνήμη του αγα-
πητού τους πατέρα και παππού Βασιλείου Ζιώγα.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 
περιοχή Μακροχωρίου, 
πίσω από το Lidl, με 

ροδακινιές. Τηλ.: 6973 
339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-
ντικειμενική αξία δια-
μέρισμα 1ου ορόφου 
επί της οδού Σταδίου 
(μετά τη γέφυρα προς 
Εργοχώρι) εμβαδού 
78 τ.μ., έτους κατα-
σκευής 1975, χρήζει 
α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 
2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός 
του οικισμού 480 τ.μ., 
άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-
χυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 
6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 240 τ.μ. στην περιο-
χή Πιερίων, δίπλα στην 
πρώην ALPHA BANK. 
Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
209 τ.μ., συντελεστής 
δόμησης 1,2, Διογένους 
με Πιερίδων Μουσών 
γωνία, Βέροια. Τηλ.: 
2331 300901, 6944 
555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για α-
γορά στο κέντρο της 
Βέροιας γκαρσονιέ-
ρα μέχρι 50 τ.μ. με 
ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ Επαγγελματικη  Στεγη 92 τ.μ ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 τ.μ 4000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με οικοπ.500 τ.μ 55000€
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€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμαν-
ση 200€

ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν. Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΝΑΟΥΣΣΑ θέση Μουσταφα οικ.660τ.μ με σ.δ 1,2 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
35000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιο-
πεδο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ όχι μεσιτικα

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 
12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ 20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

Μ. Α ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρά 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€
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 Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

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

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ικ ιάζετα ι 
στην περιοχή ONE SALONICA 
στούντιο μονόχωρο του 2008, 
6ου ορ’όφου, με ηλεκτρικές 
συσκευές και καναπέ κρεβάτι, 
αέριο, κλιματιστικό, θέα. Προ-
τείνεται για φοιτητές ΑΤΕΙ και 

κέντρου. Τιμή 270 ευρώ. Πλη-
ροφορίες: mapapad@otenet.
gr 6974 792410, ώρες 10.00 
π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τρύφωνος 
3, γκαρσονιέρα 25 τ.μ., 1Δ-
ΣΚWC, πλήρως ανακαινισμέ-
νη, επιπλωμένη, με ηλεκτρι-
κές συσκευές, 3ος όρ., ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6937 458186.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 
52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 
εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 
Διαθέτει μεταλλικό ρολό α-
σφαλείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 
αυτοκινήτων πλήρως εξοπλι-
σμένο. Τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα 
για πλύσιμο πιάτων σε σπίτι. 
Τηλ.: 23310 24890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας ε-
πιχείρησης με άριστη γνώση 
Η/Υ, εμπειρία, γνώση λογιστι-

κών προαιρετική, εοικοινωνια-
κές ικανότητες. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6945 598215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κουζίνας 
για επιχείρηση εστίασης στο 
κέντρο της Βέροιας. Επιθυμη-
τή η εμπειρία σε ανάλογη θέση 
εργασίας.Τηλέφωνο επικοινω-
νίας, 6977588855.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απασχό-
ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός 

& Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 
από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ  βοηθός συνεργείου 
από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου 
με γνώσεις Η/Υ. Τηλέφωνα ε-
πικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινω-
νίας: 9:30 με 18:30 & email: 
nkakaris@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών και νηπί-
ων για πρωϊνή ή απογευματινή 
απασχόληση με μεγάλη εμπει-
ρία. Πληρ. τηλ.: 6972 318050.

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

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

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

Περιγραφή Θέσης
Πωλήσεις Ανάπτυξη πελατολογίου 
Προφίλ Υποψηφίου
•Προσανατολισμός στην επίτευξη 

στόχων με προσήλωση στο αποτέ-
λεσμα

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972023871
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@
almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων - παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ZHTOYNTAI γιααπασχόληση στη μονάδα παρα-
γωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

•ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2331064639 και για αποστολη βιο-
γραφικων στο email: as.g.olympia@gmail.com



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



«Διασφαλίζουμε με έργα την ισότιμη συμμετοχή των ατό-
μων με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές 
δραστηριότητες», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στη διάρκεια της εκδήλωσης 
παρουσίασης του έργου «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Κατα-
πολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες 
παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Π. Κ. 
Μακεδονίας».

Το έργο υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων Με Αναπηρία, η οποία πραγματοποιεί για πρώτη φο-
ρά ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων για την ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση του συνόλου των φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων σε όλη την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βασικοί σκοποί του έργου είναι η προώθηση της κοινω-
νικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με 
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, η ενσωμάτωση της δικαιω- ματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, μέτρα, προγράμμα-

τα, δράσεις και πρακτικές της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκηση 
και άλλων συλλογικών φορέων και τέλος η ένταξη και επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «ο στόχος μας με τη συγκεκριμένη 
δράση δεν είναι άλλος από την εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης, αλλά 
και την αφαίρεση οποιουδήποτε εμποδίου, ώστε οι συμπολίτες μας με 
αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις κοινωνικές και επαγ-
γελματικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και προωθούμε με συνέπεια την 
ενσωμάτωση της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές 
πολιτικές, καθώς και την ενδυνάμωση και ενίσχυση των επαγγελματι-
κών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Και σε 
αυτή την προσπάθεια, εταίρος μας είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατό-
μων Με Αναπηρία, που θα υλοποιήσει τη δράση. Θέλω να ευχαριστήσω 
για την εξαιρετική συνεργασία, τον Πρόεδρο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον 
οποίο θέλω επίσης να συγχαρώ για το σπουδαίο έργο του, που σε πολ-
λές περιπτώσεις, ενώ θα έπρεπε δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. 
Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε δίπλα σας 
και στηρίζουμε το έργο σας με όλες μας τις δυνάμεις».

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τη συγκεκριμένη δρά-
ση σε δυο πυλώνες:

1.Την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την προώθηση της 
εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία, με βα-
σικούς στόχους: Την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις για τα δικαιώματά τους στον τομέα της απασχόλησης και την 
εργασία. Την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των εργοδοτικών 
φορέων για θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση των ατόμων 
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τη δημιουργία και προσφορά 
θέσεων εργασίας. Την ενημέρωση των στελεχών υπηρεσιών που επι-
σκέπτεται μεγάλος αριθμός πολιτών και οι οποίες έχουν κεντρικό ρόλο 
στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης όπως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, τα Κέντρα Κοινότητας και τα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ, σε θέματα 
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Και την ενί-
σχυση της ικανότητας των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
συλλογικών φορέων, για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγι-

σης της αναπηρίας στην πολιτική και τη δράση τους.
2.Τη συμβουλευτική στην επαγγελματική κατάρτιση, την πιστοποίη-

ση και την προώθηση στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και 
χρόνιες παθήσεις με βασικούς στόχους: Την ανάπτυξη των απαραίτη-
των επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων για την ενδυνάμωση και 
τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελμα-
τικών αποφάσεων. Τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων για 
την ένταξη στην αγορά εργασίας και την εξοικείωση με ένα διαρκώς με-
ταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον. Και τη βελτίωση της κοινωνικής 
θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις.

«Η ωριμότητα και ο πολιτισμός κάθε κοινωνίας αντανακλώνται στη 
θέση που κατέχουν σε αυτή τα άτομα με αναπηρία. Αποτυπώνονται στο 
κατά πόσο γίνεται καθημερινά πράξη η ισότιμη αντιμετώπισή τους και 
η έλλειψη κάθε είδους διακρίσεων, στο κατά πόσο εξασφαλίζονται ίσες 
ευκαιρίες και δυνατότητες πρόσβασης σε όλες τις πτυχές της κοινωνι-
κής ζωής: στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά 
εργασίας, τις νέες τεχνολογίες, την άθληση, τις μετακινήσεις. Θέλω 
λοιπόν, σήμερα να επαναλάβω τη δέσμευσή μου, ότι ως διοίκηση της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε 
κάθε μέσο και δυνατότητα που διαθέτουμε, για να είμαστε δίπλα στα 
Άτομα Με Αναπηρία. Άλλωστε αυτός είναι ο πυρήνας του οράματός 
μας για τη Μακεδονία του 2030, να είναι μία σύγχρονη αλλά κυρίως 
ανθρώπινη Περιφέρεια, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, με ίσες 
ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους τους συμπολίτες μας», επισήμανε ο 
κ. Τζιτζικώστας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ Ιωάννης Βαρδακα-
στάνης, μεταξύ άλλων ευχαρίστησε προσωπικά τον Απόστολο Τζιτζικώ-
στα για τις πολιτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τόσο για τα 
άτομα με αναπηρίες, όσο και για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και χα-
ρακτήρισε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας “πρωταγωνίστρια” στη 
στήριξη των ατόμων με αναπηρίες, καθώς το πρόγραμμα που πρώτη υ-
λοποίησε στην Ελλάδα, άνοιξε το δρόμο και σε άλλες τρεις Περιφέρειες, 
ώστε να υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα.
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Α. Τζιτζικώστας: «Διασφαλίζουμε με έργα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων 
με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες»

P Φανταστείτε πως όταν ήμουν ραδιοπει-
ρατής είχα όνομα ‘Έντισον’…

P Πρώτος γαμπρός θα ήμουν αν είχε ενσκήψει 
τότε η παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

P Και της έλεγα: Ενσκήψε ευλογημένη!

P Ποιητική αδεία ε;

P Στέλνεις στην άλλη γυμνή φωτογραφία 
σου στο δωμάτιο και σου απαντά: «Δεν κρυώ-
νεις;» Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες.

P Το καλό νέο είναι ότι θα μας σώσει ο Θεός. 
Το κακό, ότι θα μας σώσει όλους.

P Πάντως ποτέ δεν είναι αργά για θαύματα 
και ποτέ νωρίς για μελομακάρονο.

P Μέχρι και η τιμή στο μέλι ανέβηκε, θαρρείς 
και οι μέλισσες πετούν με πετρέλαιο.

P Φανταστείτε τι λογαριασμό θα πληρώ-
σουμε ως χώρα αν στο θέμα των υποκλοπών 
χυθεί άπλετο φως.

P Το παλιό «σβήστε τα φώτα» των γηπέδων 
τώρα δικαιώνεται.

P Τον πρώτο καιρό με την αγάπη η νύχτα 
μύριζε γιασεμί. Μετά όλη η μέρα μύριζε κεφτέ-
δες.

P Η πρώτη μας συνομιλία:
-Γνωριζόμαστε από κάπου;
-Από πού παίρνεις σουβλάκια;

P Αγάπη, είναι αυτή που παίρνει τη μια 
μέρα από το σούπερ μάρκετ γαριδάκια «έτσι 
για να βρίσκονται», και δεν προλαβαίνουν να 
ξημερώσουν.

P Αγάπη, είναι αυτή που σου αγοράζει τις 
κάλτσες ζευγάρι και μετά χάνει το μισό.

P Στην Ελλάδα παλιά, την ‘Black Friday’ 
τη λέγαμε ‘Σούλα, μην κόψεις απόδειξη’.

P By the way, το κοινό του Βαξεβάνη και των 
παραμυθιών είναι ότι πρέπει να τα πιστεύεις χω-
ρίς αποδείξεις.

P Οδηγός αστικού βρήκε πορτοφόλι και 
το παρέδωσε. Τίμιος με δίπλωμα.

P Και:
Είναι ο Μπάμπης ο οδηγός νταλίκας και οδηγεί 

στην εθνική. Κάποια στιγμή όμως τον πιάνει κόψι-

μο και δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά. Τι να 
κάνει τι να κάνει, βγάζει μια σακούλα και… κάνει 
την ανάγκη του εκεί! Ανοίγει το παράθυρο, την 
πετάει έξω και ανακουφισμένος πλέον συνεχίζει 
να οδηγεί. Κάποια στιγμή ακούει κόρνες και έναν 
τύπο με παπί από τον καθρέφτη να του κάνει σι-
νιάλο. Σταματάει απορημένος και εκνευρισμένος ο 
Μπάμπης, ανοίγει το παράθυρο, κι όταν πλησιά-
ζει αυτός με το παπί δίπλα, ο Μπάμπης τον κοιτά 
και του λέει:

-Τι θε ρε σκατόφατσα;
K.Π.
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