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κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα

Τιμήθηκε χθες στη Βέροια 
η επέτειος του Πολυτεχνείου

Μπήκε η βάση για το μνημείο 
της Μικρασιατικής Καταστροφής 

στην πλατεία Τσερμενίου
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πρόεδρο 
τον Μάκη 
Ισαακίδη 

«Άλμα για
 τον Δήμο 
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το όνομα του 
συνδυασμού
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και ξεκαθαρίζει 
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η υποψηφιότητά 

του για τον
 Δήμο Βέροιας

Αντιδημαρχία Τουρισμού και ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας, στην 3η Συνάντηση 
«Πολιτισμός 2030» στην Ελευσίνα
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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”.
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Ξεκίνησε η κούρσα
των αντιπάλων Βοργιαζίδη 

για τον δήμο Βέροιας
Ενώ μετράμε κάτι λιγότερο από χρόνο για τις δη-

μοτικές εκλογές εδώ και λίγες εβδομάδες είναι έντονες 
οι πολιτικές διεργασίες για τις υποψηφιότητες στον 
κεντροδεξιό χώρο που θα τεθούν απέναντι στον νυν 
δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη. 

Η καλοκαιρινή δήλωση του Παύλου Παυλίδη ότι θα 
είναι εκ νέου υποψήφιος «πέρασε από 40 κύματα» το 
τελευταίο διάστημα με την πιάτσα να βοά ότι ο επικεφα-
λής των Συνδημοτών δεν θα κατέβει, ή ότι θα κατέλθει 
υπό άλλον επικεφαλής. Η χθεσινή του δήλωση τα δι-
αψεύδει και καθιστά σαφές ότι παραμένει στο παιχνίδι 
ως επικεφαλής. 

Η δυναμική επάνοδος στην ενεργό πολιτική δράση 
του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. Μιχάλη Χαλκίδη και το 
ενδιαφέρον του για τον δήμο Βέροιας παίρνει σάρκα και 
οστά, αφού εκτός από τις συνεχείς επαφές του τις τε-
λευταίες εβδομάδες, το απόγευμα της Δευτέρας(21/11) 
σε ανοιχτή εκδήλωση στην Ελιά θα δηλώσει και επίση-
μα το ενδιαφέρον του και τις θέσεις του για τον δήμο. 

Από κει και πέρα υπήρξε το προηγούμενο διάστη-
μα κινητικότητα στο πρόσωπο του δικηγόρου Στάθη 
Σαρηγιαννίδη που μάλλον ζύγισε τις συνθήκες και την 
κατάσταση και δεν φαίνεται να προχωρά, ενώ ακούγεται 
και η υποψηφιότητα του Φώτη Κουτσουπιά και μάλιστα 
με την στήριξη πρώην στελεχών Παυλίδη που ωστόσο 
κινείται ακόμη στο πολιτικό παρασκήνιο και δεν έχει 
βγει ακόμη κάτι δημόσια. 

Διαβλέπω καραμπόλες προσώπων και στελεχών 
αφού πάνω-κάτω κινούνται οι εν δυνάμει υποψήφιοι 
σε μια κοινή δεξαμενή που αν ωστόσο αποφασίσουν 
να κατέλθουν όλοι στις εκλογές, μάλλον θα κάνουν πιο 
εύκολο το έργο του Κώστα Βοργιαζίδη που προφανώς 
παρακολουθεί την κούρσα μεταξύ τους και προετοιμά-
ζεται για την αναμέτρηση της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το μητρώο 
εγκληματιών κατά ανηλίκων

Τη θετική ψήφο του συνόλου, σχεδόν, του 
ελληνικού κοινοβουλίου έλαβε διάταξη νομοσχε-
δίου του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία 
εγγράφεται στο δελτίο ποινικού μητρώου κάθε 
ασκηθείσα ποινική δίωξη για εγκλήματα που 
στρέφονται σε βάρος ανηλίκου μέχρι την αμε-
τάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης. “Ναι” ψήφισαν 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ και 
Ελληνική Λύση, ενώ το ΜέΡΑ25 ψήφισε “όχι”, 
με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν 
προβληματισμούς για το θέμα της κάμψης του 
τεκμηρίου της αθωότητας.

Η διάταξη (άρθρο 14) αποτελούσε μέρος νο-
μοσχεδίου που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπη-
κόους τρίτων χωρών. Επί του συνόλου του νομο-
σχεδίου, “ναι” ψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-Κί-
νημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 ψήφισαν “όχι”.

Σημειώνεται ότι με ευρύτατη πλειοψηφία έγινε δεκτή η τροπολογία για την πιλοτική λειτουργία του “κουμπιού πα-
νικού” το οποίο εγκαθίσταται στα έξυπνα κινητά, και ειδοποιεί την Αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας 
(“ναι” από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, “παρών” από ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, “όχι” από ΜέΡΑ25).
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Παραμυθίας, Ρωμανού

Μπήκε η βάση για το μνημείο της Μικρασιατικής 
Καταστροφής στην πλατεία Τσερμενίου

Εργασίες ξεκίνησαν στη νησίδα της πλατείας Τσερμενίου στη Βέροια, ακριβώς πάνω από την παιδική χαρά, για να 
δημιουργηθεί μνημείο για την Μικρασιατική Καταστροφή. Συγκεκριμένα στο σημείο κατασκευάστηκε μια μεγάλη τσιμέντινη 
βάση, στην οποία θα τοποθετηθεί το μαρμάρινο μνημείο. Σε επικοινωνία που είχαμε με την πρόεδρο του συλλόγου Μι-
κρασιατών Ν. Ημαθίας Αναστασία Παυλίδου, μας ανέφερε ότι επιτέλους θα δημιουργηθεί στην πόλη μας ένα έργο μνήμης 
και τιμής που ζητούν εδώ και πολλά χρόνια οι Μικρασιάτες. Αυτό που ζήτησαν ως σύλλογος από τον δήμο Βέροιας είναι 
να κατασκευαστεί ένα μαρμάρινο βιβλίο που στην μία σελίδα θα αναφέρει ονόματα πόλεων και περιοχών χαμένων πατρί-
δων και στην άλλη σελίδα την φιγούρα μια Μικρασιάτισσας που σηκώνει το βάρος της προσφυγιάς. 

Ήταν πράγματι καιρός να υπάρξει ένα τέτοιο μνημείο στη Βέροια που είναι έντονο το μικρασιάτικο στοιχείο και ελπί-
ζουμε πολύ σύντομα να γράψουμε για τα αποκαλυπτήρια του.

Εμβόλιο γρίπης: Ας ακούσουμε τους γιατρούς,
κι ας θωρακιστούμε!

Το ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης για την εποχική γρίπη παραμένει ο εμβο-
λιασμός κατά που είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση σε συγκε-
κριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Μια εκστρατεία για τον εμβολιασμό, παρατηρούμε ότι έχει ξεκινήσει και προσωπικά ο 
πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με  σύνθημα: Ας ακούσουμε τους γιατρούς, κι ας θω-
ρακιστούμε! Και δεν ήταν τυχαία η κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη – Τσιόδρα  τις προάλλες 
στο Μέγαρο Μαξίμου και η δήλωση on camera με την οποία προέτρεπε τον πληθυσμό 
να εμβολιαστεί.

«Παρότι δεν είμαι άνω των 60 αλλά επειδή έχω στο περιβάλλον μου συγγενή υψηλού 
κινδύνου, η σύσταση των γιατρών, επειδή συναναστρέφομαι με πολύ κόσμο, είναι να 
κάνω το εμβόλιο της γρίπης. Σας συνιστώ εάν είστε άνω των 60 να το κάνετε οπωσδή-
ποτε. Ετοιμαζόμαστε προφανώς για τον χειμώνα και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν 
πιο προστατευμένοι», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια απευθυνόμενος 
στον κ. Τσιόδρα του λέει: «Γιατρέ τι λες και συ;», με εκείνον να απαντάει «βεβαίως άτομα 
αυξημένου κινδύνου, άτομα που στο περιβάλλον τους έχουν άτομα που κινδυνεύουν 
περισσότερο ήδη άρχισε η εποχή της γρίπης στην πατρίδα μας, να εμβολιαστούν και για 
τη γρίπη».

Σχετική ενημερωτική ανακοίνωσε έστειλε και ο Φαρμακευτικός σύλλογος Ημαθίας για 
την αναγκαιότητα του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης!

Έρχεται χριστουγεννιάτικο 
καλάθι νοικοκυριού
και καλάθι με ειδικά 
διατροφικά προϊόντα

Σε δύο νέες κινήσεις όσον αφορά το καλάθι του νοικοκυριού 
ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης όπως 
αποκάλυψε χθες ο  υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πρώτη κίνηση θα αφορά τη δημιουργία του «καλαθιού για 
ειδικές διατροφικές ανάγκες» που θα αφορά ομάδες πολιτών 
όπως οι διαβητικοί και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 
στο καλάθι θα ενταχθούν και υποκατάστατα ζάχαρης -όπως 

stevia, φρουκτόζη, κλπ.- αλλά και δημητριακά ολικής άλεσης. 
Παράλληλα στο υπουργείο σκέφτονται τη δημιουργία «εορταστικού καλαθιού», που αν προχωρήσει θα παρουσια-

στεί λίγο πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.



Στην τετραήμερη συνάντηση 
«Το Μυστήριο_56 3η Συνάντη-
ση Πολιτισμός 2030» στην Ελευ-
σίνα, μετά από πρόσκληση του 
2023 Eleusis European Capital 
of Culture και στο πλαίσιο του 
ενδιαφέροντος του Δήμου Βέροι-
ας, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού Δήμου Βέροιας κ. Λά-
ζαρος Ασλανίδης, η Γενική Διευ-
θύντρια ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, 
κα Κατερίνα Γρηγοριάδου και ο 
υπεύθυνος επικοινωνίας του ΔΗ-
ΠΕΘΕ Βέροιας κ. Τάσος Θώμο-
γλου. Ένα σημαντικό πρόγραμμα 
της «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», μια 4ήμερη 
γιορτή αφιερωμένη στις τέχνες και μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης με 
τη συμμετοχή θεωρητικών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτι-
στικού χώρου από τον Λίβανο μέχρι την Δανία, τοπικών και ευρωπαϊ-
κών θεσμικών φορέων, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. 

Στις ομάδες εργασίας καθώς και στις βιωματικές εμπειρίες γνωρι-
μίας δημιουργήθηκε ένας φυσικός χώρος συνάντησης για Έλληνες και 
ξένους επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου από τον Λίβανο, την Ολ-
λανδία, την Ρουμανία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Κύ-
προ, την Πολωνία, την Σερβία, την Γερμανία, την Γαλλία και την Δανία 
μαζί με εκπροσώπους ευρωπαϊκών φορέων, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς 
διαχειριστές, θεωρητικούς, θεσμικούς φορείς από Δήμους της Αττικής 
και της Περιφέρειας, καθώς και για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για την 
πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Στο πρόγραμμα της συνάντησης συμμετείχαν 13 ομάδες εργασίας 
και ισάριθμα καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάστηκαν σε όλη την πόλη, 
καθώς και ανεξάρτητες εκδηλώσεις, περίπατοι, gaming και άλλες δρά-
σεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσα από διαδικασίες συνεργασίας 
και συνδημιουργίας μεταξύ καλλιτεχνών, διαφορετικών κοινοτήτων στην 
Ελευσίνα και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Παράλληλα υπήρξαν βιωματικές εμπειρίες γνωριμίας με τη φυσιο-
γνωμία και τις κοινότητες της Ελευσίνας, καθώς και συναντήσεις δικτύ-

ωσης με τους ίδιους τους προσκεκλημένους της δράσης.
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βέροιας και η Γενική Διευθύντρια 

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας «Πώς να 
κάνεις την πολιτιστική στρατηγική ενδιαφέρουσα για την τοπική αυτοδι-
οίκηση και ευεργετική για την πόλη;» Η ομάδα συζήτησε γύρω από το 
κοινό που συνδέει τις πόλεις Κλουζ, Λεουβάρντεν, Λάρισα και Πειραιά. 
Πόλεις που έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία αλλά έχουν και του-
λάχιστον ένα κοινό: όλες ήταν υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο της Πο-
λιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης με το Κλουζ να φτάνει μέχρι τον 
δεύτερο γύρο της φάσης διεκδίκησης στην Ρουμανία, την Λεουβάρντεν 
να κερδίζει τον τίτλο στην Ολλανδία, την Λάρισα και τον Πειραιά να στα-
ματούν στον πρώτο γύρο στην Ελλάδα και την Βέροια έχει ξεκινήσει δι-
αδικασίες διερεύνησης για τις προϋποθέσεις διεκδίκησης του τίτλου. Το 
δεύτερο κοινό τους σημείο είναι ότι ανεξάρτητα από το εάν κέρδισαν τον 
τίτλο ή όχι, όλες έχουν μια τοπική πολιτιστική στρατηγική που εμπλέκει 
τον Δήμο, τον πολιτιστικό τομέα, τα σχολεία και την επιχειρηματική κοι-
νότητα, καθώς και την κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη της πόλης. 
Πώς μπορούμε να δούμε τον πολιτισμό ως  επένδυση για την ανάπτυξη 
των πόλεών μας; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτιστικά σχέ-
δια που προσελκύουν το ενδιαφέρον δημόσιων φορέων λήψης αποφά-
σεων, χρηματοδοτών, επενδυτών και των απλών πολιτών; Μπορούμε 
να συνδεθούμε με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, μικρές και μεγάλες, με τις 

οποίες μοιραζόμαστε τα ίδια ενδιαφέροντα;
Οι εκπρόσωποι από τον Δήμο Βέροιας απέκτησαν γνώσεις σχετικές 

με τη διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης, όπως επίσης είχαν επαφές με εκπροσώπους ευρωπαϊ-
κών φορέων, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς διαχειριστές, θεωρητικούς και 
θεσμικούς φορείς.

Στο πάγο φαίνεται να μπαίνει το πρόγραμμα «θερμοστάτης» για ε-
ξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο, αφού ο προϋπολογισμός όχι μόνο 
δεν προβλέπει μειωμένες δαπάνες, αλλά  αντιθέτως επιπλέον εκατο-
ντάδες εκατομμύρια…. Κι αυτό διότι, το δημόσιο δεν έχει ορίσει ακόμη 
τους επιθεωρητές ενέργειας που θα είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν και 
να κλείνουν φώτα, αιρκοντίσιον και υπολογιστές, μετά τη λήξη του ωρα-
ρίου. Κι εάν δεν προχωρήσει με αποτελεσματικό τρόπο το πρόγραμμα 
εξοικονόμησης, που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση στις αρχές του 
καλοκαιριού, το δημόσιο και οι ΟΤΑ θα κληθούν να πληρώσουν φέτος 
σχεδόν 400 εκατ. ευρώ για ρεύμα, ενώ για τη νέα χρονιά η δαπάνη για 
ενέργεια αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα «θερμοστάτης» στα κτίρια των κρατι-
κών φορέων κινείται με χαμηλότερους από το αναμενόμενο ρυθμούς.

Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι, ναι μεν οι πε-
ρισσότεροι φορείς του Δημοσίου έχουν δηλώσει τον ενεργειακό υπεύ-
θυνο όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα αλλά δεν έχουν προχωρήσει 
στον ορισμό του διοικητικού υπευθύνου, δηλαδή του «τροχονόμου» 
που θα ελέγχει εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα.

Το “ενδιαφέρον” είναι ότι πολλοί φορείς, με βάση τις ίδιες πηγές του 
Υπουργείου Οικονομικών, δεν φαίνεται να έχουν προχωρήσει σε υλο-
ποίηση των δράσεων που έχουν προβλεφθεί με σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις και έτσι, με βάση το νέο πλαίσιο που έχει θεσμοθετηθεί, θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να καλυφθούν οι επιπλέον δαπάνες ηλε-
κτροδότησης, εάν δε γίνει κάτι δραστικό. Όπως προαναφέρεται, αυτές 

οι έξτρα δαπάνες ανέρχονται στα 300- 400 εκατ ευρώ κι αυτό σημαίνει 
ότι στο τέλος του έτους ο συνολικός λογαριασμός θα φτάσει- αν δεν το 
ξεπεράσει- το 1 δισ ευρώ.

Οδοφωτισμός Δήμων
Σε αυτά δεν προσμετράται ο οδοφωτισμός που καταβάλλεται από 

τους δήμους στους παρόχους ενέργειας με ποσά που προέρχονται από 
τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς τον λογαριασμό για τα φώτα στους δρό-
μους τον πληρώνει ο δημότης μέσα από τα δημοτικά τέλη κι άρα κάθε 
άνοδος στο κόστος επιβαρύνει τις τσέπες των πολιτών.

Τι προέβλεπε το πρόγραμμα
Υπενθυμίζεται ότι τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% 

στο Δημόσιο ξεκίνησε να προωθεί η κυβέρνηση από τον Ιούνιο με το 
“Σχέδιο Θερμοστάτης”, ενώ μακροπρόθεσμα είχε θέσει στόχο, μετά και 
τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων, τη μείωση κατά 30% της κα-
τανάλωσης μέχρι το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είχαν ανακοινώσει οι υπουργοί Ενέργειας 
και Εσωτερικών καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, δη-
μιουργήθηκε ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης 
ενέργειας στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα όσα είχε πει δημόσια το καλοκαίρι και ο κ. Σκυλακά-
κης, η πλατφόρμα αυτή παρακολουθεί την ενεργειακή κατανάλωση ανά 
κτίριο και κτιριακή δομή του Δημοσίου, καθώς και διατηρεί έχει αρχείο 
με τους λογαριασμούς ενέργειας που καλείται να πληρώσει κάθε υπη-
ρεσία. Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθηθεί ένα σύστημα κινήτρων και 
αντικινήτρων για την επίτευξη (ή μη) συγκεκριμένων στόχων ενεργεια-

κής εξοικονόμησης. Όπως είχε εξηγήσει ο κ. Σκυλακάκης, δεν υπάρχει 
ένα ενιαίο σύστημα με δεσμευτικό αλγόριθμο, αλλά μια κατά περίπτωση 
εξέταση της επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων. Στόχος θα είναι η 
εξοικονόμηση του 10% της ενέργειας, αν και το ακριβές ποσοστό θα 
εξαρτάται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα. Για να 
επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης, πάντως, κάθε δημόσιο κτίριο εί-
χε προβλεφθεί να έχει έναν ενεργειακό υπεύθυνο, ο οποίος θα ασχολεί-
ται με το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό έχει γίνει, ωστόσο, 
δε φαίνεται να ευδοκιμούν οι προσπάθειες εξοικονόμησης ακόμη.

Έκλεψε όχημα για να διαρρήξει άλλο ΙΧ 
και να αφαιρέσει τσαντάκι με χρήματα και κάρτες

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος η-
μεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τα ξημερώματα της 10ης 
Νοεμβρίου 2022 αφαίρεσε ένα όχημα από περιοχή της Ημαθίας, το οποίο χρησιμο-
ποίησε για να διαρρήξει ένα σταθμευμένο όχημα την ίδια ημέρα, από όπου αφαίρεσε 
ένα τσαντάκι που περιείχε τραπεζικές κάρτες και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Το 
κλεμμένο όχημα εντοπίσθηκε από αστυνομικούς σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και 
αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το πρωί της 
6ης Νοεμβρίου 2022 , σε περιοχή της Ημαθίας, ο ανωτέρω ημεδαπός ενεργώντας μα-
ζί με συνεργούς του, αφαίρεσαν από αγροτικό όχημα ημεδαπού, μία μπαταρία αξίας 
150 ευρώ.
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Με ρυθμούς χελώνας το πρόγραμμα «θερμοστάτης» 
για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο

- Στα 400 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός για ρεύμα, ενώ η δαπάνη αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις. τη νέα χρονιά

Αντιδημαρχία Τουρισμού και ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, στην 3η Συνάντηση 
«Πολιτισμός 2030» στην Ελευσίνα
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ΣΕΒΕ: Πρόσκληση στις 
επιχειρήσεις για απόκτηση 

του συλλογικού 
Σήματος  «Μ MACEDONIA 

THE GREAT» 
Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητή-

ριο Ημαθίας την Παρασκευή 18/11/2022 και ώρα 18.00 για το 
Μακεδονικό Σήμα του ΣΕΒΕ. Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ είναι «μία από 
τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες είναι η καταχώριση στο Γραφείο 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) Συλλογικού Σήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 74 επ. του Κανονι-
σμού 2017/1001), με ονομασία “Μ MΑCEDONIA THE GREAT” που 
θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεω-
γραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του 
ΣΕΒΕ. Το συλλογικό σήμα αποτελεί ένα εργαλείο για την οργάνωση 
και τον συντονισμό της δράσης επιχειρήσεων που αποτελούν μέλη 
του δικαιούχου φορέα, του ΣΕΒΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Κοινές δράσεις και διαφημιστική εκστρατεία που βασίζεται στο συλ-
λογικό σήμα αναμφισβήτητα βοηθούν στη βελτίωση της ανταγωνι-
στικής θέσης των μελών της δικαιούχου οργάνωσης. Με δεδομένο 
ότι ένα συλλογικό σήμα της ΕΕ αποτελεί δικαίωμα που εκτείνεται 
στην επικράτεια όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τα μέλη της δι-
καιούχου ένωσης απολαμβάνουν ένα πλεονέκτημα στα πλαίσια της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ειδικά τα συλλογικά σήματα της ΕΕ με 
γεωγραφική ένδειξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όχημα για 
την διάδοση των προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από 
ορισμένη γεωγραφική περιοχή και να δημιουργήσουν ένα ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της εν λόγω γεωγραφικής 
περιοχής, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Η δημιουργία 
του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνι-
κών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία – και αντίστοιχα 
των υπηρεσιών που παρέχονται -, συνδυάζοντας την ιστορία και 
την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και 
ποιοτικά προϊόντα των μελών του ΣΕΒΕ. Το Σήμα στοχεύει στη 
δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώ-
ρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προ-
ϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών 
επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων 
τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της 
εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού. 
Επιδίωξη του ΣΕΒΕ – και μέσα από εγκεκριμένο έργο* - είναι η όσο 
το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή επιχειρήσεων της Μακεδονίας 
που, αφού ενημερωθούν και εκπαιδευθούν σχετικά, θα μπορούν 
να υιοθετήσουν το Μακεδονικό Σήμα δωρεάν. Επιπρόσθετα, οι 
επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν το πλεονέκτημα του να περιλαμβά-
νονται σε ειδική Πύλη (Portal) που θα δημιουργηθεί με κύριο στόχο 
την προβολή των ίδιων και των προϊόντων τους προς πιθανούς 
αγοραστές. Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κα-
νονισμό Χρήσης του Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
του ΣΕΒΕ, σας αποστέλλουμε συνημμένες τις Προϋποθέσεις Χορή-
γησης Άδειας Χρήσης του Συλλογικού Σήματος «Μ MACEDONIA 
THE GREAT» (Μακεδονικό Σήμα). Εξυπακούεται ότι η χρήση του 
Συλλογικού σήματος μπορεί να γίνεται παράλληλα με τη χρήση των 
ατομικών σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων της κάθε επιχείρησης 
και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Χρήσης. Ειδικότερα, ο 
αδειούχος χρήσης του Συλλογικού Σήματος δύναται να το τοποθετεί 
στα μέσα συσκευασίας ή/και να τοποθετεί ετικέτα που συνδέεται 
μ’ αυτά των προσυσκευασμένων προϊόντων, καθώς και των μη 
προσυσκευασμένων προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση, 
όπως επίσης δύναται να το χρησιμοποιεί στη διαφήμιση. Η χρήση 
του Συλλογικού Σήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, χωρίς να 
δημιουργείται κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, 
ιδίως ως προς την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών. Την 
ευθύνη για την ορθή χρήση του Συλλογικού Σήματος φέρει το μέλος 
στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης, για προϊόντα ή υπηρεσίες 
που διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία του. Τα μέλη στα οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης του Συλλογικού Σήματος οφείλουν 
να χρησιμοποιούν αυτό αυτούσιο και κατά τρόπο ομοιόμορφο. Για 
λόγους λοιπόν που σχετίζονται με τη στήριξη της εξωστρέφειάς σας 
αλλά και την ανάγκη στήριξης σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων 
με εθνικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις καλού-
νται να ανταποκριθούν στην πρόσκληση για απονομή και υιοθέτηση 
του Σήματος, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Για τη χορήγηση Άδειας Χρήσης του Συλλογικού Σήματος «Μ 
ΜΑCEDONIA THE GREAT» (εντελώς δωρεάν) ή/και για περισσό-
τερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: EΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ Τηλ: 
2310 804 035, 804 196, 804 123. Ε-mail: mgreat@euroconsultants.
com.gr. Αρμόδιοι: Μαρία Αλατσιάνου, Παντελής Μάνης, Θάνος Πα-
πότης 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο ΣΕΒΕ ξεκίνησε ουσιαστικά να 
υλοποιείται από την 1 Ιουνίου 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
το 2023.

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στη ΔΕΘ

Το «Imathia’s Brunch» 
στην «PHILOXENIA 2022»

-Η Ημαθιώτικη πρόταση δεκατιανού, 
στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Τουρισμού «PHILOXENIA 2022» στο χώρο της ΔΕΘ, η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας θα παρουσιάσει το «Imathia’s brunch», μια ολοκληρωμένη πρόταση «δεκατιανού» παρασκευασμένη αποκλειστικά από πρώ-
τες ύλες που παράγει η Ημαθία, στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. .

Η πρόταση του «Imathia’s Brunch» στοχεύει στη δημιουργία ενός τύπου πρωινού και μετά- πρωινού γεύματος, τοπικής προέλευσης, που θα 
μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό στοιχείο ενίσχυσης της ντόπιας γαστρονομικής πρότασης και να ενταχθεί στο κάδρο των γευστικών πλεονε-
κτημάτων της περιοχής. Ένα δεκατιανό βασισμένο αποκλειστικά σε τοπικά προϊόντα και μοναδικές συνταγές που θα μπορεί να απολαμβάνει ο 
κάθε επισκέπτης της Ημαθίας, σε ξενοδοχεία αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης όπως τα καφέ και ζαχαροπλαστεία της περιοχής.

 Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 2019,  στην εκδήλωση «KAMINI BRUNCH WIN EDITION» στο πλαίσιο μιας αυτόνομης δράσης του 
Γραφείου Τουρισμού Π.Ε. Ημαθίας με την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, στο χώρο του αναστηλωμένου, πρώην βιομηχανικού χώρου του συ-
γκροτήματος ΕΡΙΑ στην πόλη της Νάουσας.

Πρόσφατα, στο πλαίσιο της δράσης “Imathia Quality” που φέτος πραγματοποιήθηκε στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης 
και συμμετείχε η Ημαθία ως τιμώμενη περιοχή στο φεστιβάλ «Ηράκλειο-Μέρες Γαστρονομίας»,  οι σεφ μας έδωσαν την ευκαιρία σε χιλιάδες 
επισκέπτες της εκδήλωσης αλλά και στους καλεσμένους στις προγραμματισμένες συναντήσεις B2B να δοκιμάσουν τόσο την ποιότητα όσο και 
την ποικιλία των παραδοσιακών γεύσεων του τόπους στην μοντέρνα εκδοχή του Ημαθιώτικου δεκατιανού.

 Ο στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης φέτος στην έκθεση «PHILOXENIA» είναι τόσο η ενίσχυση της δημοφιλίας του συγκεκριμένου 
brunch,  αλλά και η ώθηση όλο και περισσότερων εμπλεκόμενων με τον τουρισμό  επαγγελματιών της Ημαθίας, να το εντάξουν στο μενού τους, 
δημιουργώντας ένα νέο γαστρονομικό  πλεονέκτημα για την  επιχείρησή τους. 

Ιδρύθηκε Σωματείο Αποφοίτων 
και Φίλων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση 
για την ίδρυση Σωματείου Αποφοίτων και 
Φίλων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας το 
απόγευμα της Κυριακής 13 Νοεμβρίου 2022 
στον Πολυχώρο «Ελιά» στη Βέροια. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν γονείς αποφοίτων 
και μαθητών, καθηγητές αλλά και φίλοι του 
σχολείου. 

Στην αρχή της συνάντησης η κα Δέσποι-
να Παρίση, τέως πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μίλη-
σε για την ιδέα της ίδρυσης του Σωματείου 
και στη συνέχεια συζητήθηκαν οι σκοποί 
του. Τέλος υπογράφτηκε η ιδρυτική πράξη 
αλλά και το καταστατικό του σωματείου, τα 
οποία επιμελήθηκε ο κ. Θωμάς Παπαδό-
πουλος, βασικοί σκοποί του οποίου είναι: 

1. Η καλλιέργεια των σχέσεων των α-
ποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, 
καθώς και των φίλων του σχολείου αυτού, με την ηθική, πνευματική και κοινωνική εξύψωση των μελών του και την καλλιέργεια πνεύματος αλ-
ληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συσφίξεως των αδελφικών μεταξύ τους σχέσεων.

2. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Βέροιας και η διαφύλαξη του πλαισίου λειτουργίας του ως Δημοσίου Σχολείου.
3. Η επικοινωνία στο κοινό των δραστηριοτήτων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, με στόχο τη διασύνδεσή του με την τοπική, εθνική και διε-

θνή κοινότητα.
4. Η ενασχόληση των μελών του Σωματείου με την τοπική μουσική κληρονομιά και τη διατήρησή της, αλλά και εν γένει τη μουσική και την 

καλλιέργειά της.
Η καταστατική Γενική Συνέλευση όρισε πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Δέσποινα Παρίση, Βασίλειο 

Τσαπράζη, Θωμά Παπαδόπουλο, Χριστίνα Ζαχαριάδου και Ξανθή Χονδρού – Χιλλ. 
Έργο της θα είναι η φροντίδα για τη δικαστική αναγνώριση και νομιμοποίηση του Σωματείου και η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών 

για την εκλογή τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Όσοι και όσες επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο των μελών, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεση τους στην κα Δέσποινα Παρίση 

(email: parisidesp@gmail.com)



Διαδοχικές συνα-
ντήσεις στην Αθήνα 
είχε ο Δήμαρχος Νά-
ουσας Νικόλας Κα-
ραναικόλας κατά την  
διήμερη επίσκεψη του 
στην Αθήνα (14 και 15 
Νοεμβρίου 2022). 

Ειδικότερα, σε συ-
νάντηση που είχε  ο 
Δήμαρχος Νάουσας 
με τον Υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη, 
συζητήθηκαν οι ανα-
πτυξιακές προοπτικές 
και τα αναγκαία έργα 
υποδομής στον δήμο. 
Ειδικότερα, στο επίκε-
ντρο της συζήτησης 
βρέθηκαν θέματα που 
αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
«3-5 Πηγάδια», το αναπτυξιακό σχέδιο του δήμου για την ανάδειξη της 
Σχολής του Αριστοτέλη κ.ά. 

Επίσης, σε συνάντηση του Δημάρχου με τον Υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος Γιώργο Αμυρά και στελέχη του ΥΠΕΝ συζητήθηκαν οι τελευ-
ταίες λεπτομέρειες για το καθεστώς χρήσεων γης, ζητήματα επίλυσης 
εκκρεμών ζητημάτων για το ξενοδοχείο στο άλσος του Αγίου Νικολάου 
κ.ά.  

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Νάουσας συναντήθηκε στο ΥΠΕΣ με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό 
Οικονομίας Απόστολο Βεσυρόπουλο για τρέχοντα ζητήματα του δή-
μου. 

Τέλος, κατά την διήμερη επίσκεψή του στη Αθήνα,  ο κ. Καρανι-
κόλας συναντήθηκε με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Γεώργιο Γκράτζιο, 
στον οποίο έθεσε, μεταξύ άλλων,  την αναγκαιότητα ενίσχυσης με 
προσωπικό των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στη Νάουσα, ενώ συζητήθηκαν 
και θέματα για τις υποχρεώσεις του δήμου προς τον Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Ιωάννη και της Μαρίας, το γένος Πενο-
γλίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στην 
Κοζάνη και η ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑ-
ΝΑ του Συμεών και της Γεωργίτσας, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε 

στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου Νάουσας 
με κυβερνητικά στελέχη στην ΑθήναΠαύλος Παυλίδης: 

Δηλώνει παρών και 
ξεκαθαρίζει ότι ισχύει 
η υποψηφιότητά του 
για τον Δήμο Βέροιας

Μετά από φήμες και σενάρια που τον έφεραν να «αποσύρεται» ή 
να χαλαρώνει από την διεκδίκηση του δήμου Βέροιας, ο επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, Παύλος Παυλίδης με δη-
μοσίευμά του στον τοπικό Τύπο ξεκαθαρίζει τα εξής:

«Δεν επιθυμώ να τρέχω πίσω από σενάρια, υποθέσεις και πα-
ραπληροφόρηση. Δυστυχώς αναγκάζομαι να διαψεύσω  τα διάφορα 
σενάρια που με εμπλέκουν σχετικά με άλλες υποψηφιότητες ή με την 
μη κάθοδο μου στις επόμενες Δημοτικές εκλογές, γιατί το πράγμα 
έχει ξεφύγει. Ισχύουν λοιπόν όλα όσα έχω δηλώσει το προηγούμενο 
καλοκαίρι σε συνέντευξη τύπου και δεν έχει αλλάξει τίποτε απολύ-
τως.

Ευπρόσδεκτοι και ικανοί όλοι όσοι θέλουν να αναμιχτούν με την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Η θέση μου όμως είναι, ότι για να αλλάξει Δι-
οίκηση ο Δήμος μας δεν χρειάζεται μια απλή πολιτική προσπάθεια 
και μόνο, αλλά μια δυναμική που θα προκύπτει μέσα από μια σειρά 
νέων στοιχείων (οργάνωση, όραμα, στόχοι, νέα άτομα, καθημερι-
νότητα, μεταρρυθμίσεις, κλπ) για το αύριο του τόπου μας.  Για όλα 
αυτά φυσικά απαιτείται η συσπείρωση και η ενωτική προσπάθεια. 
Ο συνδυασμός μας, οι ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, αποτελείται από άτομα του 
ευρύτερου χώρου και τιμά την ψήφο όσων μας στήριξαν, μέσα από 
τους αγώνες του ως αντιπολίτευση στον Δήμο Βέροιας. Δίνουμε μά-
χες απέναντι στην σημερινή Διοίκηση του Δήμου κι έχουμε κυνηγηθεί 
με όλους τους τρόπους και μέσα, την ώρα που πολλοί ήταν απόντες. 
Το παρελθόν στον Δήμο, μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακο-
λουθήσουμε για να αλλάξει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Είναι κρίμα κι 
άδικο λοιπόν να χαθεί κι αυτήν την φορά ο Δήμος και να συνεχίσει να 
είναι το «μαγαζί» των αναθέσεων για λίγους. Ιδίως όταν υπάρχει μια 
Δημοτική αρχή που καταρρέει διαρκώς. Ίσως είναι η ώρα να δουν 
όλοι την αλήθεια κατάματα και να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξε-
ων τους». Συγχαρητήρια της Δ.Ε.Ε.Π. 

Ν.Δ. Ημαθίας στο νέο Δ.Σ. 
του Ιατρικού Συλλόγου 

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας συγχαίρει 
τον νέο Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλό-
γου Ημαθίας, κ. Μάκη Ισαακίδη, 
χειρούργο, επικεφαλής του συν-
δυασμού “ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛ-
ΤΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
” και Υπεύθυνο του Τομέα Υγείας 
της Διοικούσας.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον ί-
διο, όπως και σε όλα τα εκλεγέ-
ντα μέλη του Δ.Σ από όλους τους 
συνδυασμούς, καλή αρχή στα νέα τους καθήκοντα και καλή δύναμη 
στο έργο τους.

Είμαστε πεπεισμένοι πως η θητεία τους θα  διακρίνεται από τον 
επαγγελματισμό, την συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης και  θα συμ-
βάλλει τα μέγιστα, στην επίτευξη σημαντικών ιατρικών στόχων, με 
την αρωγή και την συνεργασία και των υπολοίπων μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, προς όφελος των πολιτών και του δικαιώματός 
τους στο υπέρτατο αγαθό, την υγεία.

Η εμπειρία του νέου Προέδρου στον κλάδο, που υπογραμμίστηκε 
από την συνδικαλιστική του δράση και τη διάθεση για προσφορά, θα 
αποτελέσουν αδιαμφισβήτητα τα συστατικά για μια ακόμη καλή και 
επιτυχημένη θητεία.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή αρχή στον αγαπητό Μάκη Ισαακί-
δη και στα μέλη του Δ.Σ.

ΓιατηνΔιοικούσαΝ.Δ.Ημαθίας
ΟΠρόεδροςΣταύροςΓιανναβαρτζής

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ 
του Ιατρικού Συλλόγου 

Ημαθίας με πρόεδρο 
τον Μάκη Ισαακίδη 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το 
νέο Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου 
Ημαθίας, που προέκυψε από 
τις εκλογές του συλλόγου στις 
16 Οκτωβρίου 2022.

Το νέο ΔΣ, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μάκης Ισαακίδης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντί-

νος Κοντοτάσιος
Γεν. γραμματέας: Ελένη 

Μπάμπαλου
Ταμίας: Πρόδρομος Δημη-

τριάδης
Μέλη: Χριστίνα Αθανασιά-

δου, Ανδρέας Αϊδίνης, Σοφία 
Τζίλα, Λάζαρος Χατζηιωαννίδης, Πέτρος Θέμελης, Κωνσταντίνος 
Ρούσος, Γιάννης Βογιατζής.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 4ης  Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, 

σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού  σ υ γ κ α λ ε ί τα  μέλη, σε ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση που 
θα γίνει, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 , στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ  ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και ώρα 16.30 μ.μ.  Τα θέματα της Ημερη-
σίας Διάταξης είναι τα παρακάτω: 1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ’  αυτού και έγκρισή του.

2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023 , συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.
3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.
4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).  
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του  ισχύοντος καταστατικού. 
Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θεωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συνδρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς 

σοβαρή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος καταστατικού.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 19. του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα 

επαναληφθεί   την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2021  , στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 16.30 
μ.μ.  Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
ισχύοντος καταστατικού. Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η πα-
ρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Για το ΔΣ 
 Η Πρόεδρος  Σαρκατζή Ελεονώρα  Ο  Γεν. Γραμματέας   Παγούνης Αργύριος

Μουσική Βραδιά από την Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντί-
ων Νάουσας σας προσκαλεί 
σε μία ακόμα Μουσική Βρα-
διά, το Σάββατο 19 Νοεμβρί-
ου 2022 και ώρα 21:00, στο 
εντευκτήριο του συλλόγου 
(Χατζηγρηγοριάδη 30), σε ένα 
γλέντι γεμάτο κέφι, μουσική 
και χορό.

Συμμετέχουν οι Άρης Μιχαηλίδης, Βίκυ Μιχαηλίδου, Γιάννης Γαλίτης, Σάκης Αλαΐ-
τσης, Νίκος Αλαΐτσης, Αλέξανδρος Φειδάντσης και Θωμάς Μπούκτσης.

Πληροφορίες: 6972020962
Διάθεση προσκλήσεων: Οπωροπαντοπωλείο - Αέναη γη (Δ. Βλάχου 6) και Είδη 

ραπτικής - Γεωργία (Δ. Βλάχου 22)

 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Η-
μαθίας, γνωστοποιεί μια σειρά ε-
ρωτήσεων και απαντήσεων προς 
ενημέρωση του κοινού για τον εμ-
βολιασμό κατά της γρίπης:

1. Πότε πρέπει να χορηγείται το 
αντιγριπικό εμβόλιο

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να 
χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρ-
ξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης 
της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, 
δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 
εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολο-
γικής απάντησης. Κατά προτίμηση ο 
εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώ-
νεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες προ 
της ενάρξεως του ετήσιου επιδημικού κύματος της γρίπης 
στην Ελλάδα (δηλαδή στα μέσα-μέχρι τέλος Νοεμβρίου). 
Επιπρόσθετα, ο εμβολιασμός συνεχίζεται καθόλη τη δι-
άρκεια της εποχικής γρίπης για άτομα για τα οποία ενδεί-
κνυται ο εμβολιασμός και δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν 
εγκαίρως. 

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός γενικά περιλαμβάνει 1 μό-
νο δόση του εμβολίου ετησίως. Σημειώνεται ότι βρέφη και 
παιδιά ηλικίας <9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά, 
ή εκείνα <9 ετών που στο παρελθόν είχαν λάβει μόνο 1 
δόση εμβολίου γρίπης χρειάζονται 2 δόσεις αντιγριπικού 
εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών. Σε 
βρέφη ηλικίας >=6 μηνών χορηγείται 0,5 ml (ολόκληρη η 
δόση), σύμφωνα με τις οδηγίες από επίσημους Ευρωπαϊ-
κούς ή άλλους φορείς φαρμάκων (FDA, ΕΜΑ κ.α.). 

 2. Εμβόλιο κορωνοϊού και αντιγριπικό- Χορηγού-
νται την ίδια μέρα;

Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και 
την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού -αλλά σε 
διαφορετικά ανατομικά σημεία- όπως και οποιαδήποτε άλ-
λη μέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. 

Ασυμπτωματικοί ή προσυμπτωματικοί ασθενείς με θε-
τικό εργαστηριακό έλεγχο COVID-19 πρέπει να κάνουν το 
αντιγριπικό εμβόλιο μόλις ολοκληρώσουν την απομόνωσή 
τους. 

Ασυμπτωματικά άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβε-
βαιωμένο κρούσμα COVID -19 και έχουν αρνητικό εργα-
στηριακό έλεγχο μπορούν να εμβολιαστούν κανονικά. 

Συμπτωματικοί ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 πρέπει 
να αναβάλλουν τον εμβολιασμό τους μέχρι να ολοκληρωθεί 
η απομόνωσή τους και να υφεθεί η συμπτωματολογία της 
νόσου. 

 3. Ποιοί πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι;
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της 

χώρας μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρ-
μόζεται συστηματικά και κατά προτεραιότητα σε άτομα 
(ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες 
αυξημένου κινδύνου: 

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω 
2. Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν ή πε-

ρισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγο-
ντες ή χρόνια νοσήματα: Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, 
όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Καρ-
διακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχ. Ανοσοκατα-
στολή (κληρονομική ή επίκτητη). Μεταμόσχευση οργάνων 
και μεταμόσχευση μυελού των οστών. Δρεπανοκυτταρική 
αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). Σακχαρώδη δια-
βήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα. Χρόνια νεφροπά-

θεια. Χρόνιες παθήσεις ήπατος. Νευρολογικά-νευρομυϊκά 
νοσήματα. Σύνδρομο Down 

3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐ-
δες και θηλάζουσες. 

4. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώ-
ματος >40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ. 

5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για 
νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα κ.ά.). 

6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μι-
κρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με 
υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών 
της γρίπης. 

7. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερι-
κοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών 
σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα 
χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, 
καταστήματα κράτησης. 

8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας 
(ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτη-
τές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα 
διαμονής προσφύγων-μεταναστών. 

9. Άστεγοι. 
10. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, 

σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική 
επαφή με πτηνά ή χοίρους. 

 4. Τι ισχύει με την συνταγογράφηση του αντιγριπι-
κού εμβολίου;

Κάθε ιατρική συνταγή που περιέχει αντιγριπικό εμβόλιο 
εκδίδεται αυστηρά βάσει των οδηγιών του Εθνικού Προ-
γράμματος Εμβολιασμών και είναι υποχρεωτικά ηλεκτρο-
νική. 

Χειρόγραφη συνταγογράφηση αντιγριπικών εμβολίων 
γίνεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: Ασφαλισμένοι 
φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρο-
νικής Συνταγογράφησης. Πολίτες (τουρίστες) από χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Ευρωπαίοι πολίτες 
που δεν έχουν ΕΕΚΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθέ-
νειας). Μετανάστες που για διάφορους λόγους δεν έχουν 
αποκτήσει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγει-
ονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). 

Η χειρόγραφη συνταγή για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα 
καταχωρείται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης από το φαρμακείο στο οποίο εκτελείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ και θα πληροί τα ίδια κριτήρια που 
ισχύουν για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιγριπι-
κών εμβολίων. 

 Η Πρόεδρος            Η Γ. Γραμματέας     
Κατή Σοφία       Οικονομοπούλου Αικατερίνη

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Eρωτήσεις και απαντήσεις για 
τον αντιγριπικό εμβολιασμό

Έμπρακτη 
συμπαράσταση στους νέους 
Της Καλλιόπης Λοτσοπούλου – Χειμωνίδου* 

Καθημερινά, ανοίγοντας  την τηλεόραση ή διαβάζοντας τον τύπο, κυρίαρχα θέματα, το 
μπούλινγκ, η επιθετικότητα, οι ξυλοδαρμοί, οι βιασμοί, η εγκληματικότητα. Θλίψη, προβλη-
ματισμοί και ερωτήματα όλων μας.

Γιατί; Τι φταίει; Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην αύξηση αυτών των απαράδεκτων 
γεγονότων;

Δυστυχώς, οι διαπιστώσεις τρομάζουν.  Νέοι άνθρωποι, αλλά  και παιδιά, μαθητές όλων  
των βαθμίδων, απερίσκεπτα και ανεύθυνα, βρίζουν, ειρωνεύονται, χτυπούν  σπρώχνουν, 
κλοτσούν, βιάζουν,  εγκληματούν σκοτώνουν.

Ενδοσκοπώντας τον ψυχισμό αυτών  των νέων, διαπιστώνουμε, νεύρα, ανασφάλεια, 
κακία, εκδικητικές τάσεις, ροπή στην επιθετικότητα, έλλειψη ανθρωπιάς και απαξίωση της 
ύπαρξης  του ανθρώπου.

Ποιες όμως  είναι  οι έκδηλες  αιτίες  όλων αυτών των αρνητικών τάσεων;
Μεγάλο  ποσοστό  παιδιών, ζήσαν,  ή ζουν  ακόμη, σκληρά  και επώδυνα παιδικά  χρό-

νια. Τα πέντε  πρώτα  χρόνια της ζωής, είναι πολύ  βασικά,  στη  θεμελίωση της ψυχικής  
υγείας του ανθρώπου. Άραγε  πως τα έζησε  το ένοχο  παιδί; Ποιες εικόνες  είναι εντυπω-
μένες  στη μνήμη  και στην ψυχή του! Τι άκουσε, τι είδε, τι πέρασε στο οικογενειακό  του 
περιβάλλον;

Μήπως, γκρίνια, καυγάδες, βρισιές προστριβές, στερήσεις βασικών αγαθών, φτώχεια, 
συγκρίσεις πλούτου  και ανέχειας, ίσως  και ξυλοδαρμούς και επιθέσεις και, και…..

Κανείς  δεν τον πλησίασε. Στερήθηκε το χάδι,  τη ζεστή αγκαλιά, την αγάπη, τη θαλπωρή 
και περνώντας  τα  χρόνια κρίνει, συγκρίνει  και επαναστατεί.

Δεν ξέρει  ν’ αγαπά τον άνθρωπο, αφού  ποτέ δεν αγαπήθηκε από άνθρωπο. Και εμείς  
όλοι οι βολεμένοι, τι κάνουμε; Ποιοι από μας, ποια  πολιτεία,  ποιοι ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, 
σχολικοί παράγοντες και ειδικοί, φρόντισαν  με συνεχόμενη προσπάθεια, να προλάβουν  ή  
να  περιορίσουν, ακόμα  και   να σταματήσουν τα φριχτά  αυτά φαινόμενα;

Νομίζω  υπάρχουν  τρόποι  που θα  βοηθήσουν. Π.χ  σεμινάρια  γονέων, εκπαιδευτικών 
και  κοινωνικών παραγόντων. Μπορεί  νομίζω  η πολιτεία  με τη βοήθεια ψυχολόγων  να 
πλησιάζει το περιβάλλον  που ζουν  αυτά  τα  παιδιά. Η παρουσία  τους  και  η νουθεσία  
τους  θα φέρει θετικά  αποτελέσματα. 

Τολμώ να  προτείνω, να επιτραπεί  από την πολιτεία, στους  δασκάλους  της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, να  αφιερώνουν  μια ώρα  την εβδομάδα  και   να  συζητούν  με τα  
παιδιά, θέματα  (εκτός  ύλης) και  να τους περνούν, ίσως  και   με παραδείγματα , μηνύματα, 
ήθους, αγάπης, ανθρωπιάς, σεβασμού, αλληλεγγύης, συμπαράστασης, ακόμα  και  αγάπης  
στα ζώα. Πιστεύω  πως  τα  παιδιά  που  δείχνουν  αγάπη  σε κάποιο  ζωάκι, δύσκολα  θα  
κάνουν  κακό  σε άνθρωπο. 

Η  μια  αυτή ώρα  συζητήσεων  και  διαλόγου,  θα ωφελήσει  όλα  τα παιδιά.  Ίσως  όμως  
κάποια απ’ αυτά,  δεν άκουσαν  ποτέ  λόγο  και παραδείγματα ανθρωπιάς. 

Μπορούν  οι εκπαιδευτικοί  να γαληνέψουν  τις δυστυχισμένες παιδικές ψυχές και  να  
ετοιμάσουν σωστούς  εφήβους  και μελλοντικά αξιόλογους  πολίτες. Πιστέψτε  τους!

Με την προσπάθεια λοιπόν όλων μας  και  ο καθένας στον τομέα του, ίσως το μέλλον να  
είναι ελπιδοφόρο.

Ευχόμαστε  να  μειωθούν  και γρήγορα  να  μην υπάρχουν  τα τρομακτικά  αυτά γεγονό-
τα,  που πληγώνουν και αφορούν  όλους  μας . 

*Δασκάλα συνταξιούχος

Την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου
Συνέλευση και εκλογές στο Νομαρχιακό 

Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ημαθίας
Το Ν.Τ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ημαθίας , ενημερώνει ότι οι εκλογές για την  ανάδειξη  της Εκτελεστι-

κής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ημαθί-
ας, καθώς και η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνουν την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου  Ημαθίας (Κεντρικής 3 Βέροια). 

10.30-12.30 Συνέλευση
13.00- 17.00 Εκλογές
Η ψηφοφορία θα γίνει με επίδειξη Α.Δ.Τ ,διπλώματος οδήγησης ή διαβατηρίου. 
Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σωματείων του Ν.Τ να ενημερώσουν τους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους τους για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση και την εκλογική διαδικασία. 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                              ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
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Σειρά επαφών είχε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου ο επικεφα-
λής της περιφερειακής παράταξης «Πράξεις για τη Μακε-
δονία» της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος 
Παπαστεργίου στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Συνοδευόμενος από τον γραμματέα της τοπικής οργά-
νωσης του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξάνδρεια Σταύρο Γιάντση, τον 
Μπάμπη Γκιόνογλου που οι πληροφορίες τον θέλουν να 
είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές 
εκλογές, το μέλος της νομαρχιακής επιτροπής του κόμμα-
τος Γρηγόρη Γιοβανόπουλο και τον Χρήστο Πριονίδη από 
τα παλιότερα στελέχη του κόμματος στην Ημαθία, επισκέ-
φθηκε το Κέντρο Υγείας της πόλης, όπου είχε συνομιλία 
σε πολύ καλό κλίμα με τον πρόεδρο της μονάδας υγείας 
Γιάννη Γκιουρτζή. Στην συνέχεια επισκέφθηκε την δομή των 
Παιδιών της Άνοιξης, όπου συνομίλησε με την πρόεδρο 
Ελεονώρα Σαρκατζή για το θεάρεστο έργο που επιτελείται 
εκφράζοντας την στήριξη του.

Η περιοδεία του Χρήστου Παπαστεργίου ολοκληρώθηκε 
με την επίσκεψη στην εταιρεία ΑΛΜΗ η οποία βρίσκεται 
στην κορυφή της παραγωγής στην χώρα μας στο είδος της, 
όπου συνομίλησε με τους υπεύθυνους της επιχείρησης.

Δηλώσεις Παπαστεργίου
Μετά την ολοκλήρωση των επαφών ο Χρήστος Παπα-

στεργίου δήλωσε «Θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τους 
Σταύρο Γιάντση, Μπάμπη Γκιόνογλου, Γρηγόρη Γιοβανό-
πουλο και Χρήστο Πριονίδη για την διάθεση του πολύτιμού 
χρόνου τους για την πραγματοποίηση της επίσκεψης, 
καθώς επίσης και για την αγωνιστικότητά τους για την επί-
λυση των τοπικών προβλημάτων. Θέλω, ακόμη να ευχαρι-
στήσω τον πρόεδρο της μονάδας υγείας Γιάννη Γκιουρτζή,  
την πρόεδρο της δομή των Παιδιών της Άνοιξης Ελεονώρα 
Σαρκατζή και τους υπευθύνους της εταιρείας ΑΛΜΗ και 
τους συνεργάτες τους. Τους ευχαριστούμε όχι μόνο γιατί 
είχαν την καλοσύνη να μας δεχθούν, αλλά και για την ανα-
λυτική  ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και την προσπάθεια που καταβάλει ο κάθε ένας από την 
πλευρά του.

Δυστυχώς και εδώ, όπως και στη Νάουσα και στη Βέ-
ροια το συμπέρασμα είναι ότι οι δυνατότητες της Ημαθίας, 
υποαξιοποιούνται. Τα χρονοδιαγράμματα των αναγκαίων 

έργων, παραμελούνται. Υποδομές για την οποίες έχουν 
δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ, και τα πολλά κατασχεμένα 
βιομηχανικά κτήρια απαξιώνονται. Πώς λοιπόν να προσελ-
κυστούν επενδύσεις και πώς να μην αισθάνονται αβοήθη-
τοι όσοι επενδύουν;

Αν σε όλα αυτά προστεθούν η εκτίναξη του κόστους των 
πρώτων υλών, της μεταφοράς και της ενέργειας, η απουσία 
χωροταξικών κανόνων, οι ελλείψεις logistics /αποθηκευτι-
κών χώρων και εργατών γης, οι μειωμένες και καθυστερη-
μένες αποζημιώσεις στους αγρότες και η υποβαθμισμένη 
παρουσία της Περιφέρειας σε εκθέσεις, καθώς και η υψηλή 
φορολογία και τα μειωμένα εισοδήματα καταλαβαίνουμε 
όλοι το «κλίμα» και την κατάσταση στην αγορά, στα νοικο-
κυριά και στους νέους ανθρώπους.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς το αυτονόητο, την ενίσχυση 
και την διασφάλιση των κοινωνικών δομών, οι ηρωικοί και 
άξιοι συγχαρητηρίων εθελοντές και οι ωφελούμενοι ζουν 
την διαρκή αγωνία της επόμενης μέρας. Αν θα μπορούν 
δηλαδή να συνεχίσουν την τόσο απαραίτητη λειτουργία 
τους και να την επεκτείνουν στους δύσκολους καιρούς που 
ζούμε. Η Περιφέρεια, έστω εδώ, πρέπει να σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων και να μην βαυκαλίζεται με τα λίγα. Να 
διασφαλίσει το μέλλον αυτών των δομών και να διεκδικήσει 
την στελέχωση τους, καθώς και να στηρίξει με κάθε δυνατό 
τρόπο, όσους επενδύουν στον τόπο μας».

Βέροια 17-11-2022     
ΑΔΑ: ΩΥΔ3ΟΛΠ9-ΝΑΥ
ΑΔΑΜ: 22PROC011620249
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

   ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ ) 
Διεύθυνση Τεχνικού
Αρ. Διακήρυξης 5199/17-11-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτι-

κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια 
Καυσίμων 2022» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι 
επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (€ 99.127,41) συμπεριλαμβα-
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης 
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί 
των Μέσων Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ο-
μάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα 
ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και του υγρα-
ερίου κίνησης (lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστο-
ποιείται για το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή 
την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά 
(Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξε-
χωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, «Προμήθεια καυσίμων 2022». 

 Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους η-
λεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τον διαγωνισμό με συστημικό 
αριθμό Α/Α  177489  καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Δευτέρα 
5/12/2022 και ώρα 23:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η σχετική διακήρυξη) 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία ασκούν 
επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.
gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  Τα έγγρα-
φα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό  177489   και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 Επίσης η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσε-
λίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.deyav.
gr   στις 18/11/2022 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο αρχικής και 
επαναληπτικής  βαρύνουν  και  θα  καταβάλλονται σε κάθε περί-
πτωση από τον Προμηθευτή   Τύπο,  σύμφωνα με το άρθρο  46  
του  Ν. 3801 / 2009 / Α΄163, που ανακηρύχθηκε ανάδοχος  

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας
Ο πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 
Η 17 Νοεμβρίου είναι μία ξεχωριστή ημέρα μνήμης 
της σύγχρονης Ελλάδας. Επέτειος που προβάλλει 
και υπενθυμίζει σε όλους τη διαχρονική ανάγκη 
στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, στην υπερά-
σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην υπερά-
σπιση της ελευθερίας του λόγου και της ελεύθερης 
διακίνησης των ιδεών.

Φοιτητές και μαθητές ενώθηκαν με τον λαό απέναντι στα τανκ της χούντας. Οι  
φωνές τους που ακούστηκαν  σε όλο τον πλανήτη, δημιουργώντας ένα κύμα αλ-
ληλεγγύης στον αγώνα και φέρνοντας τη διεθνή κοινότητα προ των ευθυνών της, 
έμελλαν να γίνουν ορόσημα κάθε αγώνα για καλύτερες συνθήκες ζωής.

Το τότε κυρίαρχο σύνθημα το «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», ένα τρίπτυχο κομ-
βικής σημασίας που φαντάζει ως μια οδυνηρά επίκαιρη διεκδίκηση στις μέρες 
μας. 

«Ήταν μια λέξη μονάχα, ελευθερία»
Η πρόσφατη θεσμική κρίση επιβεβαιώνει ότι τα κεκτημένα μισού αιώνα ομα-

λού πολιτικού βίου δεν είναι αυτονόητα. Όταν η πολιτική ελευθερία απειλείται, 
όταν η ιδιωτικότητα του προσωπικού βίου, το απόρρητο των επικοινωνιών, η ίδια 
η θεμελιώδης ελευθερία του ατόμου, αμφισβητούνται ευθέως, με ευθύνη της Πο-
λιτείας, κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένος.

Τιμούμε με ευγνωμοσύνη τον αγώνα των ηρώων της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου. Της εξέγερσης που μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι 
διαρκής και απαιτητικός.  

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Ημαθίας
Σάββας Τσιχλακίδης
Γραμματέας
Μαρία Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Ένας χρόνος 
Πατριωτική 

Ένωση 
Ένας χρόνος 

συμπληρώνεται 
σήμερα από την 
έναρξη της προ-
σ π ά θ ε ι α ς  τ ο υ 
π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς 
Πατριωτικής Ένω-
σης Πρόδρομου 
Εμφιετζόγλου να 

συσπειρώσει γύρω 
του έναν πατριωτι-
κό πόλο με σκοπό 
την αναγέννηση 
της Πατρίδας μας.  

Ένας χρόνος α-
πό την ίδρυση της 
Πατριωτικής Ένω-
σης, ένας χρόνος 
στον οποίο έγιναν 
δεκάδες περιοδείες, 
δεκάδες εκδηλώ-
σεις και στον οποίο 
χτίστηκε ο πυρήνας 
της, με αποτέλεσμα 

σήμερα να αποτελεί υπολογίσιμο παράγοντα της 
πολιτικής ζωής του τόπου. 

Αυτός ο πρώτος χρόνος όμως δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά η εκκίνηση της πορείας της Πατριω-
τικής Ένωσης που θα συνεχισθεί με μεγαλύτερη 
ορμή στο επόμενο διάστημα. 

Αυτή ακριβώς είναι η δέσμευσή μας στους Έλ-
ληνες πολίτες. Να κάνουμε στο επόμενο διάστημα 
ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να ανα-
τραπεί το κατεστημένο που οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια στα βράχια την πατρίδα μας. 

Το Γραφείο Τύπου
 

«Άλμα για τον Δήμο Νάουσας», 
το όνομα του συνδυασμού
 του Γρηγόρη Μαρκοβίτη

«Άλμα για τον Δήμο Νάουσας», είναι το 
όνομα του συνδυασμού, της πρωτοβου-
λίας δημοτών για την διοίκηση του Δήμου 
Νάουσας με επικεφαλής τον Γρηγόρη Μαρ-
κοβίτη. Σε δελτίο Τύπου της Ομάδας πρω-
τοβουλίας αναφέρονται τα εξής:

«Το άλμα ως η αναγκαία κίνηση για να 
πάμε μπροστά. Τα αρχικά των λέξεων Α-
κούμε, Λειτουργούμε, Μετέχουμε, Αλλάζου-
με ως γνώμονας πορείας. Η σημασία της 
λέξης alma στα λατινικά που σημαίνει ψυχή 
και δείχνει το μεράκι που θα χρειαστεί για 
να προχωρήσουμε. Άλμα ανάπτυξης, άλμα 
προόδου, άλμα εξωστρέφειας, άλμα στον 
πολιτισμό και άλματα παντού.

Από σήμερα 16η Νοέμβρη του 2022 
ξεκινάει επίσημα και η λειτουργία της ιστο-
σελίδας της πρωτοβουλίας. Πρόκειται για 
μια κοινή πλατφόρμα έκφρασης όλων, μια 

συμμετοχική εργαλειοθήκη την οποία σας προτρέπουμε να δείτε και να επισκέπτεστε με-
τέχοντας καθόσον για εμάς η συνδιαμόρφωση και συμμετοχή είναι απόλυτα καθοριστικές 
έννοιες για την σωστή λειτουργία κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ιστοσελίδα 
θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα εργαλεία καταγραφής και διαλόγου και πέρα από τα νέα 
της πρωτοβουλίας, θα ανακοινώνεται κάθε νέα δράση και συνάντηση που θα πραγματο-
ποιείται και δια ζώσης.

Ας βάλουμε «πλάτες» όλοι μαζί και θα αλλάξει η σελίδα για τον τόπο μας».

«ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Επίσκεψη του Χρήστου Παπαστεργίου στην Αλεξάνδρεια
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CMYK

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και 
Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται 
το πρόγραμμα των αγώνων της 1ης αγωνι-
στικής και των δύο ομίλων της Γ΄  Ερασιτε-
χνικής Κατηγορίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ώρα έναρξης: 3 μ.μ.
Α΄Όμιλος
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥ-

ΡΟΥ-ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΑ-

ΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗ-
ΔΕΙΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥ-
ΤΡΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ

Β΄Όμιλος
ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΟΞΑ ΑΣΩΜΑ-

ΤΩΝ-ΠΑΛΑΣΙΔΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟ-
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΠΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟ-
ΦΟΥ-ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ

Για όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, καθώς 
και για την Προκήρυξη που θα περιγράφει 
τον τρόπο 

διεξαγωγής του εν λόγω πρωταθλήματος 
θα ενημερωθούν τα Σωματεία προσεχώς.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ  σχετικά με την ένστα-
ση που κατέθεσε  η  Νίκη Βόλου 
για αντικανονική συμμετοχή του 
Αφρικανού ποδοσφαιριστή, στο 
ματς μεταξύ των δύο ομάδων στο 
Πανθεσσαλικό και έληξε με 1-1.

Φαίνεται ότι ο προπονητής της 
ομάδας του Βόλου Αλέκος Βσ-
σνιάδης βλέπει να τρίζει η καρέ-
κλα του και θέλει να αλλάξει το 
κλίμα στην ομάδα του προχωρώ-
ντας σε ένσταση κατά της Βέροι-
ας . Πρέπει όμως να ξέρει οτι τα 
παιχνίδια κερδίζονται στα γήπεδα 
με την αξία και τις δυνάμεις του 

καθενός  μΗ ΠΑΕ Βέροια  έχει 
στα χέρια της  το έγγραφο  το 
οποίο αναφέρει ότι η άδεια παρα-
μονής του 24χρονου επιθετικού 
λήγει στις 2/3/2023, 

Αναλυτικάηανακοίνωση
τηςΠΑΕΒέροια

«Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ενημερώ-
νει το φίλαθλο κοινό ότι, ουδε-
μία ευθύνη φέρει για το θέμα που 
δημιουργήθηκε με την άδεια πα-
ραμονής του ποδοσφαιριστή της 
ομάδας μας Florentin Emmanuel 
Bouoli Effa. Ενημερωθήκαμε για 
την κατάθεση ένστασης της ΠΑΕ 

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, που υποστηρίζει 
ότι η άδεια παραμονής είχε λήξει, 
θέλοντας να πάρει δικαστικά τους 
βαθμούς στο μεταξύ μας παιχνίδι.

Θα στηρίξουμε τον ποδοσφαι-
ριστή μας, καθώς έχουμε στα 
χέρια μας την άδεια παραμονής 
του, η οποία λήγει στις 2/3/2023 
και την επισυνάπτουμε για του 
λόγου το αληθές. Τονίζουμε ότι 
ΠΟΤΕ δεν λάβαμε κάποιο άλλο ε-
πίσημο έγγραφο, που να αποδει-

κνύει κάτι το διαφορετικό ή που 
να μας ειδοποιεί ότι ανακλήθηκε 
η άδεια παραμονής του συγκεκρι-
μένου ποδοσφαιριστή. Η ομάδα 
μας ποτέ δεν προσπάθησε να 
πάρει στα χαρτιά κάποιο παιχνίδι, 
με τρανταχτή απόδειξη το περ-
σινό μπαράζ με τον Λεβαδειακό, 
όπου κρινόταν μάλιστα η άνοδος 
στη μεγάλη κατηγορία!

Οι βαθμοί κερδίζονται μέσα 
στους αγωνιστικούς χώρους!

ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
Ανακοίνωση για την ένσταση της Νίκης Βόλου

για αντικανονική συμμετοχή του Μπουόλι

Πρωτάθλημα υποδομών 
ειδική κατηγορία Κ17 

ΕΠΣ Μακεδονίας
Νίκη της Βέροιας

Ακόμα μία νίκη για την πρωτοπόρο του ομί-
λου ομάδα της Βέροιας στην Θεσσαλονίκη 
στην ειδική κατηγορία Κ17 του πρωταθλή-

ματος υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας, η οποία επι-
κράτησε στην έδρα της επί της ομάδας της ΑΚΑΔ. 
ΠΟΔ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

Αν και ξεκίνησε καλά τον αγώνα η ομάδα της Βέροιας και προη-
γήθηκε στο 20΄ και στην συνέχεια κέρδισε και την αποβολή παίχτη 
της αντίπαλης ομάδας , το γεγονός αυτό ίσως αποπροσανατόλισε 
του παίχτες της Βέροιας και βρήκε την ομάδα των Γιαννιτσών να 
προηγείται στο ημίχρονο του αγώνα με 1-2

Στο δεύτερο μισό και μετά της αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
η ομάδα της Βέροιας κατάφερε καταρχήν να ισοφαρίσει το ματς α-
νέβασε περισσότερο την ταχύτητα της και στο τέλος επικράτησε με 
σκορ 5-2 Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της ακαδημίας 
Golden Boys

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣ VERIA Κ17 (Α. Χατζάρας) Διαμαντόπουλος , Καρύδας , 

Δούκας , Παπαδόπουλος , Αναστασόπουλος , Παναγιωτίδης , Καρα-
σαρίδης , Αδαμίδης , Σαββίδης , Δημόπουλος , Λαφάρας . έπαιξαν 
και οι : Καφτιράνης Κετόγλου ,Τούφας , Χατζηπάντος , Βασιλακάκης, 
Δάρλας.

ΣΚΟΡΕΡ
Για την ομάδα της Βέροιας σκόρερ ήταν οι Λαφάρας (4) , Χατζη-

πάντος

Συλλυπητήρια της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
Το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΒΕ-

ΡΟΙΑ, εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια, στους 
οικείους του Νίκου Τάκη, 
για την απώλεια του προ-
σφιλούς τους προσώπου.

Ο Νίκος, πέρα από φί-
λος της ομάδας μας, ήταν 
και χορηγός της τα τελευ-
ταία χρόνια.

Ας είναι ελαφρύ το χώ-
μα που θα τον σκεπάζει.

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της 
3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
Κ19 Super League 2, με την ομάδα 
της ΒΕΡΟΙΑΣ να υποδέχεται την Κυ-
ριακή (20/11, 11.30) την αντίστοιχη 
του Απόλλωνα Λάρισας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.11.2022

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – 
Θεσπρωτός (15:00)

ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α, Πανσερραϊκός - 
ΠΟΤ Ηρακλής (11:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.2022
ΣΟΦΑΔΩΝ, Αναγέννηση Καρδί-

τσας – Ηρακλής Λάρισας (11:30)
ΓΟΝΩΝ ΤΕΜΠΩΝ, ΑΕΛ – Νίκη Βό-

λου (12:00)
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑ – Απόλ-

λων Λάρισας (11:30)
ΡΕΠΟ: Απόλλων Πόντου, Αλμω-

πός Αριδαίας, Διαγόρας Ρόδου

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.11.2022
Π Ρ Ο ΟΔ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ ,   A t h e n s 

Kallithea – ΟΦ Ιεράπετρας (13:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β, Ηλιούπολη – Η-

ρόδοτος (15:00)
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, Καλαμάτα – 

Παναχαϊκή (14:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.2022
ΡΟΥΦ, ΠΑΟ Ρουφ – Κηφισιά 

(17:30)
Θ.Ι.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή 

– Χανιά (11:00)
ΡΕΠΟ: Αιγάλεω, Απόλλων Σμύρ-

νης, Προοδευτική.

ΟρισμόςεξαναβολήςαγώναΚ19
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.22 (11:00)
Αθλητικό Κέντρο Μάττα, Απόλλων 

Πόντου – Διαγόρας Ρόδου

Την Παρασκευή 18 Νοεμ-
βρίου 2022, στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βέροιας στις 6:00 το 
απόγευμα, θα δοθεί Συνέντευξη 
Τύπου με θέμα, την παρουσίαση 
της «Μy Veria Card». Η συγκε-
κριμένη δράση εντάσσεται στο 
γενικό προγραμματισμό των 
εκδηλώσεων με κεντρικό τίτλο: 
« Όλη η πόλη Όλοι Μαζί», με 
συνδιοργανωτές τους φορείς 
που υπέγραψαν «το Σύμφωνο 

Συνεργασίας» , και αρωγό –
συμπαραστάτη το Επιμελητήριο 
Ημαθίας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι συνεργαζόμενοι φο-
ρείς είναι : Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων 
Βέροιας, κ. Λάζαρος Ασλανίδης , η Πρόε-
δρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα 
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου , ο Πρόεδρος 
του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υ-
γειονομικού Ενδιαφέροντος κ. Κωνσταντίνος 
Σαμανίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχα-
ροπλαστών και Καταστηματαρχών-Ζαχαρο-
πλαστών Βέροιας κ. Αναστάσιος Παγούρας 
και εκ μέρους της ΠΑΕ Βέροιας ο Αντιπρόε-
δρος κ. Στέφανος Αποστολίδης.

Νίκη με μεγάλη βαθ-
μολογική σημασία 
πήρε ο Ζαφειράκης 

στη Θεσσαλονίκη, επικρα-
τώντας της ΧΑΝΘ με 19-30 
για την 8η αγωνιστική της 
Handball Premier.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα 
της Νάουσας έφτασε τους πέντε βαθ-
μούς και πλέον ισοβαθμεί με Πυλαία 
και Ιωνικό.

Οι παίκτες του Κώστα Δεληγιάννη 
πήραν από νωρίς τον έλεγχο του α-
γώνα και τον κράτησαν έως το τέλος 
διευρύνοντας προοδευτικά τη διαφο-
ρά με πρώτο σκόρερ τον Θεοδωρό-
πουλο με 7 γκολ.

Η ΧΑΝΘ, χωρίς τον Παλάσκα δεν 
μπόρεσε να απειλήσει και μένει στην 
τελευταία θέση της βαθμολογίας με 2 
βαθμούς.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-4, 4-8, 5-11, 
7-14, 9-15 (ημχ), 9-15, 11-17, 14-19, 
15-22, 18-26, 19-30.

ΧΑΝΘ (Μαστορογιάννης): Σκού-
φας 7, Σαρηγιαννίδης 1, Σ. Σαράφης 
1, Ανδρεαδάκης, Ιωαννίδης, Πάντζιος 
1, Σ. Σαράφης, Πετρίδης, Βαρδάκας 
2, Κουκλοτίδης, Μπίλλιας 3, Καράγ-
γελος 1, Παπαδόπουλος, Αγαθόνικος, 
Σαμαράς, Κυριακίδης 3.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Αθα-
νασίου, Μπόλας 2, Κανιζάι 4, Τζουβά-
ρας, Τσαγκεράς, Θεοδωρόπουλος 7, 
Μπουμπουλέντρας, Ρότζιος, Μισαη-
λίδης 3, Αποστολίδης, Γαλίτης, Μίλο-
βιτς 6, Λενός, Βαφείδης 4, Τσάτσας 3, 
Λόλας 1.

Διαιτητές: Ζήσης - Χαραλαμπίδης. 
Δίλεπτα: 4-5. Πέναλτι: 3/4 - 4/5

Tααποτελέσματατης8ηςαγω-
νιστικήςστηνhahbdallpremier
Τετάρτη (16/11)
Βριλήσσια – Αερωπός Έδ  33-37
Δούκας – Διομήδης Άργ  .........37-29
Δράμα ’86 – Ολυμπιακός  .. 29-31
ΠΑΟΚ – ΑΕΣΧ Πυλαίας ....  30-26
Ιωνικός Νέας Φιλ – AΕΚ ...  29-39
ΧΑΝΘ – Ζαφειράκης Ν 1 ..... 9-30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΚ  ................................... 15
2. Ολυμπιακός  ....................... 14
3. ΠΑΟΚ  ................................ 13
4. Διομήδης Άργους  ............... 10
5. Δράμα ’86  ............................ 9
6. ΑΣΕ Δούκα  ........................... 8
7. Aερωπός Έδεσσας  .............. 6
8. ΑΕΣΧ Πυλαίας  ..................... 5
9. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας  . 5
10. Ζαφειράκης Νάουσας  ........ 5
11. ΕΣΝ Βριλησσίων  ................ 4
12. ΧΑΝΘ  ................................ 2
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CMYK

Handball Premier
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ζαφειράκη 19-30 

στην ΧΑΝΘ

Σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 
η επίσημη παρουσίαση

της «Μy Veria Card» στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου

SL2
Με Απόλλωνα Λάρισας την Κυριακή 

(11.30 π.μ Ταγαροχώρι ) η ΒΕΡΟΙΑ Κ19



Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΧΕ 
η κλήρωση του Κυπέλλου Γυναικών περιόδου 
2022-2023

1οςγύρος:ΣΚ3-4/12/2022
Άνευ Αγώνα: Αθηναϊκός
Άνευ Αγώνα: ΓΑΣ Καματερού
Ορφέας Κατερίνης- ΠΑΟΚ
Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΠ Πανόραμα
ΑΕΣΧ Πυλαίας- ΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών- Αναγέννη-

ση Άρτας

Ελπίδες Αμυνταίου- ΑΕΚ
ΟΦΝ Ιωνίας- Ορφέας Σουρωτής

2οςγύρος:Τετάρτη21/12/2022
ΓΑΣ Καματερού - Ελπίδες Αμυνταίου ή ΑΕΚ
ΑΕΣΧ Πυλαίας ή ΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού - 

Ορφέας Κατερίνης ή ΠΑΟΚ
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών ή Αναγέν-

νηση Άρτας –Ζαφειράκης Νάουσας ή ΑΕΠ 
Πανόραμα

ΟΦΝ Ιωνίας ή Ορφέας Σουρωτής- Αθηνα-
ϊκός

Final4:ΣΚ4-5/2/2023
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών ή Αναγέν-

νηση Άρτας ή Ζαφειράκης Νάουσας ή ΑΕΠ 
Πανόραμα με

ΑΕΣΧ Πυλαίας ή ΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού ή 
Ορφέας Κατερίνης ή ΠΑΟΚ

ΓΑΣ Καματερού ή Ελπίδες Αμυνταίου ή 
ΑΕΚ με

ΟΦΝ Ιωνίας ή Ορφέας Σουρωτής ή Αθη-
ναϊκός

Για την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής του μπάσκετ που θα διεξαχθεί 
την προσεχή Κυριακή ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας 
υποδέχεται τον Πιερικό/ Αρχέλαο ενώ ο ΓΑΣ 
Μελίκης που την προηγούμενη αγωνιστική 
πέτυχε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα 
ύστερα από πολύ καλή εμφάνιση και πήρε 
..φόρα για την συνέχεια έρχεται το αναγκαστι-
κό ρεπό ...

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
καιοιδιαιτητές

5ος Όμιλος
Κυριακή 20/11
Καλαμαριάς 17.00 ΑΟ Αρετσού Καλαμα-

ριάς-Ιωνικός Ιωνίας Λουλουδιάδης-Κώνης 
(Δροσόπουλος)

2ο Αλεξάνδρειας 17.00 ΑΣ ΑΚ Αλεξάνδρει-
ας-Πιερικός Αρχέλαος Αγραφιώτης Β.-Κανελ-
λίδης (Καλότσης)

Κοζάνης 17.00 Εθνικός Κοζ.-ΜΕΝΤ Λα-
δάς-Γιατρόπουλος (Βόντζας)

Μεσοποταμίας 17.00 ΠΑΟΚ Μεσοποταμί-
ας-ΚούΠα Κιλκίς Ηλιόπουλος-Αθανασιάδης 
Αθ. (Λαζαρίδης) Καστοριάς 17.00 Καστοριά-Όλυμπος Δια-

μαντής-Κάννης (Πλεξίδας)
Ρεπό: ΓΑΣ Μελίκης

ΕΠΣ Ημαθίας
Πρόγραμμα αγώνων 1ης 

αγωνιστικής Γ ερασιτεχνικής 
(19/11)

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται το 
πρόγραμμα των αγώνων της 1ης αγωνιστικής και των δύο ομίλων 
της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ19ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2022Ώραέναρξης:3μ.μ.
Α΄ Όμιλος
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ 

ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΔΙΑΒΑΤΟΥ

Β΄ Όμιλος
ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΟΞΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΑΛΑΣΙΔΕΙΟΣ ΑΚΑ-

ΔΗΜΙΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑ-

Σ-ΑΠΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΑΟ 

ΣΥΚΙΑΣ

Για όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, καθώς και για την Προκήρυξη 
που θα περιγράφει τον τρόπο διεξαγωγής του εν λόγω πρωταθλή-
ματος θα ενημερωθούν τα Σωματεία προσεχώς. Από την Επιτροπή 
Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Ημαθίας

Την ήττα με 25-19 γνώρισε η 
γυναικεία ομάδα χάντμπολ του 
Ζαφειράκη Νάουσας από την γη-
πεδούχο ομάδα του “Κερκυραϊ-
κού” στο νησί των Φαιάκων, την 
Κυριακή 13/11 στη συνέχεια του 
πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής 
κατηγορίας γυναικών.

Από τα πρώτα λεπτά του α-
γώνα, η γηπεδούχος ομάδα πήρε 
το προβάδισμα στο σκορ με τις 
αθλήτριες του Ζαφειράκη να πιέ-
ζουν σθεναρά τα πρώτα 20 λεπτά 
του αγώνα με δυνατές άμυνες και 
καλές επιθέσεις. Προς το τέλος 
του πρώτου μισού του αγώνα οι 
αθλήτριες του Κερκυραϊκού πή-
ραν μια διαφορά ασφαλείας, που 
τους επέτρεψε να μπουν στα α-
ποδυτήρια με αναπτερωμένο η-
θικό.

Έχοντας σε πολύ καλή μέρα 
την Χρ. Κούρκουλου, που σημεί-
ωσε 9 τέρματα, η ομάδα της Κέρ-
κυρας στο δεύτερο ημίχρονο δεν 
κινδύνεψε καθόλου από τις αθλή-
τριες του Ζαφειράκη που έκαναν 
φιλότιμη προσπάθεια, όμως δεν 
κατάφεραν να αντιστρέψουν την 
εις βάρος τους συνθήκη και να 
βγουν μπροστά στο σκορ σε κα-
νένα σημείο του αγώνα.

Κάπως έτσι το παιχνίδι έληξε 
με σκορ 25-19, υπέρ των γηπε-
δούχων, δείχνοντας παράλληλα 
και την ανταγωνιστικότητα της 
νεανικής ομάδας του Ζαφειράκη 
που δεν άφησε το σκορ να ξε-
φύγει.

Πεντάλεπτα: 2-0, 4-3, 6-3, 9-4, 
11-7, 14-8 [ημ], 15-9, 17-10, 19-

10, 20-12, 22-15, 25-19 τελικό . 
Δίλεπτα 4-2. Πέναλτι 5/5-3/4.

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ: [Ευρυπίδης 
Χαραλαμπίδης], Ιωάννου 5, Τσα-
λαβούτα, Μάμαλου 3, Βαρζακά-
κου, Κούφαλη, Μπίμπα 3, Καρ-
βούνη, Μ. Κούρκουλου 3, Σκορδί-
λη, Βαπτίσμα, Βλάχου, Κοντούλη, 
Χρ. Κούρκουλου 9, Τρούσα

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: (Παπουτσής 
Φώτης) Κοτζαχρήστου 3, Παπα-
φώτη 4, Ντερβίσι 1, Κυριακίδου 
4, Αχμέτι , Αλαϊτση 4, Μισιρλή, 
Ψαρρά, Κώστα 3, Τσαρνούχα, Τζι-
άτζιου.

Διαιτήτευσαν Αβράμης Γ, Χρό-
νης Ν (Πάτρα)
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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.

Χαντ μπολ γυναικών
Ήττα με 25-19 για τις γυναίκες του Ζαφειράκη 

στην Κέρκυρα
Στην αποστολή και αθλητές των ακαδημιών

Παρασκευή 18-11-2022

13:30-17:30 ΠΑ-

ΠΑΡΗ  ΦΥΚΑΤΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ) Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 

- ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕ-

ΝΙΤΗ 23310-23360

21:00-08:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ Ο-

ΛΥΜΠΙΑ (ΕΛΗΑΣ) Ε-

ΛΗΑΣ 4 23310-60064

Φαρμακεία

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
Με τον Πιερικό/Αρχέλαο ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας

Ρεπό η Μελίκη

Χαντ μπολ
Κλήρωση κυπέλλου γυναικών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου 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 Παρασκευή 18 Νο-
εμβρίου το πρωί θα μετα-
βεί στον Λαγκαδά, όπου θα 
λάβει μέρος στο Αρχιερατι-
κό Συλλείτουργο με την ευ-
καιρία της εορτής του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος, 
ημέρα κατά την οποία άγει 
τα ονομαστήρια του ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λαγκαδά κ. Πλάτων.  

Την Κυριακή 20 Νοεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Μονή της Αγίας 
Κυριακής Λουτρού και θα τε-

λέσει 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». 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

 ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Δ. ΑΜΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των 

ευσεβών χριστιανών ότι την 
Τρίτη 22 Νοεμβρίου εορτά-
ζεται η μνήμη του Οσίου Ι-
ακώβου και πανηγυρίζει ο 
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
και Οσίου Ιακώβου του νέου 
στο Δ.Δ. Άμμου Βέροιας

Αι ιεραί ακολουθίαι θα τε-
λεσθούν κατά το ακόλουθον 
πρόγραμμα:

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 
2022

17.00 Μέγας Πανηγυρι-
κός Εσπερινός μεθ’ αρτο-
κλασίας

19.30 Απόδειπνο και χαι-
ρετισμοί στον Οσιο Ιάκωβο

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 
2022

07.00 Ορθρος και Πα-
νηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργεία χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντελε-
ήμονος.

17.00 Μεθεόρτιος εσπε-
ρινός και παράκληση στον 
Οσιο Ιάκωβο.

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». 
Ο Αρχιερατικός 

Επίτροπος Αλεξανδρείας 
Αρχιμ. Διονύσιος 

Ανθόπουλος, ομιλητής 
την Κυριακή 20 

Νοεμβρίου
Τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου στίς 

7 τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέ-
ντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως 
(Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλητής 
στούς «Ἀκαδημαϊκούς - Πνευματι-
κούς Διαλόγους» θά εἶναι ὁ Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος Ἀλεξανδρείας, 
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 

Διονύσιος Ἀνθόπουλος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «ὁ Ἅγιος 
τῆς προσφυγιᾶς». 

Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερ-

μα:
1) Την οικογένεια του κυρίου Κων/νου Ζιώγα για τη δωρεά των 

1.000 € στη μνήμη του αγαπημένου τους πατέρα και παππού Βασι-
λείου Ζιώγα

2) Τον κύριο Δημήτριο Μπουζίκα για την προσφορά μεγάλης πο-
σότητας παιδικών παπουτσιών

3) Την  κυρία Έφη Υγροπούλου για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη 
του αγαπημένου πατέρα της Κων/νου Υγρόπουλου.

4) Τον κύριο Γεράσιμο Καλλιγά ιδιοκτήτη των εκδόσεων Super 
Course για τη δωρεάν εκτύπωση των διαφημιστικών φυλλαδίων.

5)  Το βιβλιοπώλειο του κυρίου Δημήτρη Τσίρη για τη δωρεά σχο-
λικών ειδών 

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 Παρασκευή 18 

Νοεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Φώτιος Ανδρ. 
Κουφάκης σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 18 

Νοεμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Μάλαμα Θεοδω-
ρίδου σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 17 Νο-

εμβρίου 2022 στις 4.00 ν.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην 
Πατρίδα Ημαθίας η Σημέλα Ορδου-
λίδου σε ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

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

ροδακινιές. Τηλ.: 6973 
339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-
ντικειμενική αξία δια-
μέρισμα 1ου ορόφου 
επί της οδού Σταδίου 
(μετά τη γέφυρα προς 
Εργοχώρι) εμβαδού 
78 τ.μ., έτους 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-ΜΟ-
ΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 4000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 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 ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμανση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
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.

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

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ. ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λο-
γίστρια, β) Γεωπόνος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αι-
τήσεις και βιογραφικά σημειώματα στο email: athinasmpc@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331051093



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



Η 49η επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμ-
βρη του 1973, τιμήθηκε χθες το πρωί στη Βέροια, με επιμνημόσυνη 
δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο ηρώο της πλατείας Ωρολογίου.  

Στεφάνι κατέθεσαν εκπρόσωποι της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας, ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας ο υποδιοικητής της πρώτης Μεραρχίας 
πεζικού, ο δήμαρχος Βέροιας ο διευθυντής της διεύθυνσης αστυνο-
μίας, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εκπρόσωπος του 
δικηγορικού συλλόγου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «προ-
τεραιότητα στον πολίτη», εκπρόσωποι μαθητών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Γραμματέας της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, 
εκπρόσωπος της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Ημαθίας και εκπρό-
σωπος του Μέρα25.  Λουλούδια κατέθεσε στο μνημείο και η πρώην 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας. Η τελετή την οποία συντόνιζε η Αση-
μίνα Λέκκα, έληξε με ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του Εθνικού 
ύμνου από τη φιλαρμονική του Δήμου Βέροιας.

 
 Συμβολική  συγκέντρωση της ΕΛΜΕ Ημαθίας

Την ίδια ώρα στην Πλατεία Δημαρχείου η ΕΛΜΕ Ημαθίας διοργά-
νωσε συμβολική  συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής 
πολιτικής με αφορμή 
την επέτειο του Πολυ-
τεχνείου, με σύντομη 
ομιλία της προέδρου 
Βαρβάρας Σαράντη.
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Τιμήθηκε χθες στη Βέροια η επέτειος του Πολυτεχνείου

P Μεγάλο μυ-
στικό στη ζωή να 
είσαι ευφυέστερος 
του θυμού σου…

P  Από το σπίτι 
σου μέχρι και την ε-
ξωτερική πολιτική.

P Όταν απειλείς 
ανοικτά και πολ-
λάκις ότι θα πας 
νύχτα στη γείτονα 
χώρα, το πρόβλημά 
σου δεν το λύνει η 
διπλωματία αλλά ο 
ψυχίατρος.

P Κι όταν δέρνεις 
τον άντρα σου κάθε 
μέρα, πρέπει να ελέγ-
ξεις τα νεύρα σου.

P 8 δισεκατομμύρια ο πληθυσμός της γης. 
Δεν μπορεί, κάπου θα βρεθεί κάποιος που να 
μπορεί να συνεννοηθεί με την αγάπη.

P Με την αγάπη είμαστε σε φάση Ερντογάν… 
από την ανάποδη. Δεν περιμένουμε κανέναν νύχτα.

P Να κάνουμε μια εκεχειρία την περίοδο 
των εορτών, Ταγίπ. Θα ενοχοποιηθεί τσάμπα και 
βερεσέ ο Άγιος Βασίλης.

P Από την ουκρανική αεράμυνα ήταν τελικά ο 
πύραυλος που έπεσε προχθές στην Πολωνία. Σφύ-
ζουν από ετοιμότητα και οι ένοπλες δυνάμεις του 
Ζελένσκι.

P Καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δεν ι-
σχύει για την αεράμυνα.

P Και νομίζαμε ότι μόνο εμείς βάζουμε αυτο-
γκόλ. Ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές, ο Τσίπρας με 
την επαναδιαπραγμάτευση των γαλλικών φρεγατών. 
Και άλλα πολλά εμπριμέ.

P Ο Τραμπ ανακοίνωσε την υπο-
ψηφιότητά του για το 2024. Ελπίζουμε 
να κρατιέται καλά η Μελάνια.

P Πετρελαιοφόρο ισραηλινών συμ-
φερόντων χτυπήθηκε με εκρηκτικά ανοι-
χτά του Ομάν. Κι εμείς νομίζαμε ότι ήταν 
πυροτεχνήματα από την πρόβα της τελε-
τής έναρξης του Μουντιάλ.

P Λέτε εκτός από τους Ολυμπια-
κούς να υπήρχε εκεχειρία και στα Μου-
ντιάλ της αρχαίας Ελλάδας.

P Οι μόνοι Ολυμπιακοί σε διαρκή 
πόλεμο είναι ο Μαρινάκης και ο Καραπα-
πάς.

P Πάντως μίκραινε ο κόσμος. Το 
βαπόρι απ’ την Περσία πιάστηκε στην 
Κορινθία.

P Και:
Βρίσκονται τρεις φίλοι στον παράδεισο 

μετά από ατύχημα, και περιμένουν τον Ά-
γιο Πέτρο μπροστά στην πύλη για να τους 
δώσει κάποιο όχημα να κινούνται. Ρωτάει 
λοιπόν ο Άγιος τον πρώτο:

«Πόσες φορές έχεις απατήσει την γυ-
ναίκα σου;»

«Καμιά δεκαριά.» απαντάει εκείνος.
«Μάλιστα. Πάρε αυτό το ποδήλατο για να μεταφέ-

ρεσαι στους ουρανούς.»
Έρχεται η σειρά του επόμενου και τον ρωτάει ο 

Άγιο Πέτρος πόσες φορές έχει απιστήσει.
«Τρεις φορές το έχω κάνει.» απαντάει.
«Ωραία, εσύ πάρε μια μηχανή για να κινείσαι 

στους δρόμους μας.»
Έρχεται η σειρά του τελευταίου και του κάνει ο 

Άγιος την ίδια ερώτηση.

«Εγώ δεν έχω απατήσει ποτέ την γυναίκα μου!» 
του απαντάει.

«Μπράβο, εσύ πάρε ένα αυτοκίνητο για να κινεί-
σαι στους ουρανούς.»

Μετά από λίγες μέρες συναντιούνται ξανά οι τρεις 
φίλοι και τα λένε. Τον τελευταίο όμως τον είδαν λυπη-
μένο και τον ρώτησαν:

«Γιατί είσαι έτσι; Ολόκληρο αμάξι σου χάρισαν κι 
εσύ είσαι σαν κλαμένος;»

«Πού να σας τα λέω. Είδα πριν λίγο την γυναίκα 
μου να κάνει βόλτες στον παράδεισο με πατίνια!»

Κ.Π.
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