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Βροχές και καταιγίδες, 
αλλά χειμώνα δεν είδαμε 

ακόμα…
Με έκτακτο δελτίο καιρού η ΕΜΥ ενημερώνει ότι προ-

βλέπεται επιδείνωση του καιρού από σήμερα  έως και την 
Δευτέρα (23-01-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και 
στα βόρεια της χώρας θα συνοδεύονται κατά περιόδους 
από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και από 
ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη. Το δελτίο κοινοποιεί και 
η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Βέροιας, εφιστώντας την προσοχή 
των πολιτών, ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η 
εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλω-
δών ανέμων. Πάντως ακόμα και με βροχές, χειμώνα μέχρι 
τα μέσα Ιανουαρίου δεν είδαμε…

Το όνειρο και το πείσμα
του Κώστα Καλαϊτζίδη
κάνει πραγματικότητα

το Διοικητήριο Ημαθίας!
Χθες στο Αιγές κατά την διάρκεια της εκδήλωσης για 

την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Δι-
οικητηρίου Ημαθίας, πέρασαν από το μυαλό μου στιγ-
μές που ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊ-
τζίδης με πείσμα από την αρχή της θητείας του δήλωνε 
ότι δεν θα ησυχάσει αν δεν κάνει το συγκεκριμένο έργο 
που είναι το όνειρό του. 

Με τηλεφωνική του παρέμβαση σε σχόλια που κά-
ναμε με το Νίκο Βουδούρη στην ραδιοφωνική εκπομπή 
μας στις 13 Μαΐου 2020 ξεκαθάριζε ότι, Κ. Καλαϊτζίδης 
στον ΑΚΟΥ 99.6: Αν δεν δρομολογηθεί το Διοικητή-
ριο, θα παραιτηθώ!!! Εκείνη την ημέρα είχε καλέσει 
μάλιστα τους δημοσιογράφους στο γραφείο του να 
δουν την προμελέτη του έργου. 

Λίγους μήνες μετά, στις 23 Δεκεμβρίου 2020, Κ. Κα-
λαϊτζίδης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Σας πρόλαβα και πριν 
τελειώσει η χρονιά ο δρόμος για το Διοικητήριο 
άνοιξε!» Πιστός ακροατής της εκπομπής ΛΑΪΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ παρενέβη και πάλι τηλεφωνικά και μάλιστα 
καθοδόν στην επιστροφή του από την Αθήνα για να 
ανακοινώσει από τον αέρα του ΑΚΟΥ 99,6 την υπογρα-
φή της παράτασης παραχώρησης των οικοπέδων για 
την ανέγερση του Διοικητηρίου στη Βέροια. Δεν έκρυψε 
την χαρά και τον ενθουσιασμό του και φυσικά δεν παρέ-
λειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον 
ημαθιώτη υφυπουργό Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλο, 
που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση του 
έργου και τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απ. Τζιτζι-
κώστα.

Άραγε θα μιλούσαμε για έτοιμο Διοικητήριο το 2024, 
αν δεν έδειχνε τέτοιο πείσμα και επιμονή το αντιπεριφε-
ρειάρχης;
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Πιο προσωπικές ευχαριστίες Καλαϊτζίδη
l Πολλούς πολιτικούς 

παράγοντες και ιδιαιτέ-
ρως τον Απ. Τζιτζικώστα 
και τον Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο, ευχαρίστησε 
κατά την ομιλία του, χθες 
στο «Αιγές Μέλαθρον» 
ο Κώστας Καλαϊτζίδης, 
στην χθεσινή εκδήλωση 
με αφορμή την υπογρα-
φής της σύμβασης κατα-
σκευής του Διοικητηρίου 
Ημαθίας. Η συγκίνησή 
του όμως ήταν ιδιαίτερη 
και εμφανής όταν  ευχα-
ρίστησε την οικογένειά 
του, τα αδέλφια του και 
την σύζυγό του που κα-
θόταν ακριβώς πίσω του, 
για την κατανόηση και τη 
στήριξη τους στα τόσα 
χρόνια της ενασχόλησής 
του με τα κοινά.

l  Αναφέρθηκε επί-
σης προσωπικά και στον 
παρόντα στην αίθουσα, 
πρώην περιφερειακό 
σύμβουλο Στάθη Σαρη-
γιαννίδη, για την στάση 
του και την υποστήριξή 
του στα θέματα και τα ζω-
τικά ζητήματα του νομού, 
παρότι ήταν σε άλλη πα-
ράταξη.

ΧρόνιαπολλάστονΛΑΟαπότονΑλέξηΤσαχουρίδη!
Το πρωί της Τετάρτης 18 

Ιανουαρίου, ημέρα που ο 
ΛΑΟΣ γιόρτασε τα 58 χρό-
νια από την ίδρυσή του, ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών 
του δήμου Βέροιας, Αλέξης 
Τσαχουρίδης, επισκέφθηκε 
τα γραφεία στην οδό Βενι-
ζέλου και ευχήθηκε στους 
εκδότες και το προσωπικό 
της εφημερίδας. Ο κ. Τσα-
χουρίδης φίλος και συνδρο-
μητής του ΛΑΟΥ, εξήρε τον 
ρόλο της εφημερίδας όλες 
αυτές τις δεκαετίες, και ε-
πεσήμανε την δύναμη και 
επιρροή που εξακολουθεί 
να έχει ακόμη και σήμερα 
στην διαμόρφωση της κοι-
νής γνώμης. 

Διοικητήριο:Πρώηνκαινυννομάρχεςκαιδήμαρχοι,
καλεσμένοιδιατοδιαχρονικότουαιτήματος

«Το Διοικητήριο της Ημαθί-
ας είναι ένα διαχρονικό αίτημα 
της περιοχής μας κι αυτό α-
κριβώς θέλουμε να τονίσου-
με σήμερα προσκαλώντας 
στη εκδήλωση, όλους τους 
Δημάρχους της Ημαθίας τον 
Κώστα Βοργιαζίδη, τον Νικόλα 
Καρανικόλα, τον Παναγιώτη 
Γκυρίνη (τον εκπροσώπησε  ο 
Στέφανος Δριστάς), αλλά και 
όλους τους προηγούμενους 
αιρετούς Νομάρχες της Ημα-
θίας, τον Ανδρέα Βλαζάκη, 
τον Γιάννη Σπάρτση και τον 
Κώστα Καραπαναγιωτίδη και 
τους προηγούμενους δημάρ-
χους τον Γιάννη Χασιώτη, 
τον Χρήστο Σκουμπόπουλο, 
τη Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, 
τον Νίκο Κουτσογιάννη», είπε 
μεταξύ άλλων ο αντιπεριφε-
ρειάρχης, «απαντώντας» έτσι 
και σε εύλογα ερωτήματα που 
έμπαιναν στα πηγαδάκια που 
σχηματίστηκαν μέχρι την έ-
ναρξη της εκδήλωσης στην με-
γάλη αίθουσα του «Αιγές», με 
αφορμή τις παρουσίες, πρώ-
ην και νυν αιρετών. Από τους 
προσκεκλημένους δεν είδαμε 
μόνο τους: Σκουμπόπουλο 
και Κουτσογιάννη, ενώ όπως 
μάθαμε ο Γιάννης Χασιώτης 
επιβεβαίωσε την παρουσία 
του στην εκδήλωση, αλλά δεν 
την πρόλαβε, λόγω έκτακτης 
ανάγκης.
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Το νέο «Ηλεκτρικό αναρροφητικό σάρωθρο 
πεζού χειριστή» στον εξοπλισμό της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας
Με ένα εύ -

χρηστο ηλεκτρικό 
μηχανικό σύστη-
μα, που παρέχει 
τη δυνατότητα 
κίνησης σε στε-
νούς χώρους, 
ενισχύθηκε ο ε-
ξοπλισμός του 
Τμήματος  Κα -
θαρ ιότητας -Α -
νακύκλωσης της 
Διεύθυνσης Πε-
ριβάλλοντος του 
Δήμου Βέροιας. 
Το νέο «Ηλεκτρι-
κό αναρροφητικό 
σάρωθρο πεζού 
χειριστή» επιτυγ-
χάνει την αναρ-
ρόφηση απορριμμάτων και είναι εξοπλισμένο με δοχείο νερού και ειδικό «πλυστικό πιστόλι».

Το σάρωθρο διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών και η πλήρης φόρτιση των συσσωρευτών 
γίνεται εντός 8 – 12 ωρών, με σύνδεση στο κοινό δίκτυο της ΔΕΗ. Διαθέτει αθόρυβη λειτουργία και 
είναι εύκολα διαχειρίσιμο από τους υπαλλήλους καθαριότητας καθώς η επιλογή της εμπροσθοπο-
ρείας – οπισθοπορείας γίνεται με απλό χειρισμό από τον βραχίονα έλξης.

Το «Ηλεκτρικό αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Σύστημα σάρωσης 
2. Κάδο απορριμμάτων 
3. Σύστημα πλύσης και απολύμανσης υπό πίεση
4. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
5. Χειριστήρια 
Ο νέος εξοπλισμός έχει τη δυνατότητα αναρρόφησης απορριμμάτων όπως κουτάκια αλουμινί-

ου, αποτσίγαρα, πλαστικές φιάλες, φυτικά κατάλοιπα καθώς και περιττώματα ζώων. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό βίντεο στο κανάλι του youtube του Δήμου Βέροιας στον 

σύνδεσμο:
https://youtu.be/PRVEnEOlDsk

Από τον Αναπλ. Διοικητής 
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νά-
ουσας, δρ. Κωνσταντίνο Λυ-
κοστράτη, ανακοινώνονται τα 
εξής:

«Mε χαρά σήμερα αποκτή-
σαμε και την επίσημη πιστοποί-
ηση ποιότητας του μικροβιολο-
γικού μας εργαστηρίου, κατόπιν 
ολοκλήρωσης  εξωτερικού ποι-
οτικού ελέγχου που διεκπεραιώ-
θηκε τα τελευταία 2 έτη.

Το εγχείρημα αυτό υπήρξε 
πάγια επιθυμία και επίσημο 
αίτημα του τμήματος από το 
2016. Αποφασίσαμε για πρώτη 
φορά την ένταξη του μικροβιο-
λογικού τμήματος σε εξωτερικό 
έλεγχο στα τέλη του 2020, ξεκι-
νώντας από κοινού με το Διευ-
θυντή Ιατρικής Υπηρεσίας μια πο-
λύπλευρη προσπάθεια ποιοτικής 
αναβάθμισης υπηρεσιών. 

Μετά από 2 έτη κόπων και ε-
πιμελούς πειθαρχίας του ιατρικού 
και εργαστηριακού προσωπικού 
παραλάβαμε με χαρά την πιστο-
ποίηση από τον οίκο Labquality 
σύμφωνα με τα standard του ISO 
/ IΕC 17043 για την γενική εξέτα-
ση αίματος και αντιστοίχως από 
τον οίκο ECAT FOUNDATION για 
τον μηχανισμό της αιμόστασης.

Υποστηρίζοντας θερμά την 
προσπάθεια ποιοτικής εξέλιξης 
υπηρεσιών υγείας στη Δημόσια 
Υγεία εκτός από τακτικό εσωτερι-
κό έλεγχο  με εγκεκριμένο πρω-
τόκολλο, το Βιοπαθολογικό τμήμα θα συνεχίσει να 
υπόκειται σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από διεθνώς 
εγκεκριμένους οίκους αξιολόγησης του εξωτερικού έτσι 
ώστε να λαμβάνει εφεξής ετήσια επικύρωση και ανανέ-
ωση πιστοποίησης ποιότητας.

Έχοντας εκπαιδευτεί και εγώ ο ίδιος στο παρελθόν 
ως εσωτερικός επιθεωρητής ποιότητας, αναγνωρίζω 
από πρώτο χέρι τη σημασία αυτής της εξέλιξης. Συγχα-
ρητήρια και μπράβο σε όλους τους εργαζόμενους του 
τμήματος.

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να σημειωθεί πως στο 
εργαστήριο του Νοσοκομείου εκτελείται μια μεγάλη 
γκάμα βιοχημικών, αιματολογικών και ανοσολογικών 
- ορμονολογικών εξετάσεων που στο σύνολό τους 

αθροιστικά ανέρχονται ετησίως περίπου στις 320.000.
Στις ανοσολογικές εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται 

καρκινικοί δείκτες, γυναικολογικές ορμόνες, θυρεοειδι-
κές ορμόνες, εξετάσεις όλων των ιογενών ηπατίτιδων, 
δείκτες αυτοάνοσων νόσων, προγνωστικοί δείκτες καρ-
διολογικών ασθενών, ενώ τον τελευταίο χρόνο προστέ-
θηκε επιπλέον και ο έλεγχος της Βιταμίνης D. 

Στον αιματολογικό έλεγχο συμπεριλαμβάνονται οι 
δείκτες όλων των αναιμιών αλλά και όλοι οι δείκτες του 
μηχανισμού πήξης.

Η αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας προς τους πολί-
τες όχι μόνον σε ποσοτικούς αλλά και σε ποιοτικούς 
όρους, με βελτιωμένες εργαστηριακές και κλινικές πρα-
κτικές σε όλο το φάσμα του παραγόμενου έργου, ήταν 
και παραμένει κύριό μας μέλημα». 

Όνομα συνδυασμού 
και  πρώτα ονόματα 

παρουσιάζει ο υποψήφιος 
δήμαρχος Βέροιας
 Μιχάλης Χαλκίδης

Την παρουσίαση του ονόματος του συνδυασμού του πραγ-
ματοποιεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 6.00 το απόγευμα 
ο υποψήφιος για τον Δήμο Βέροιας, Μιχάλης Χαλκίδη, που θα 
ανακοινώσει παράλληλα και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων 
συμβούλων του. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο «Αιγές 
Μέλαθρον».

Διπλή πιστοποίηση ποιότητας 
στο βιοπαθολογικό τμήμα 

του Νοσοκομείου Νάουσας
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Σήμερα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου
«Με δύναμη από την Κηφισιά», 
των Κεχαΐδη –Χαβιαρά,  για μία 

παράσταση στη Βέροια
 Η παράσταση «Με Δύναμη 

από την Κηφισιά», το θεατρι-
κό έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη 
– Ελένης Χαβιαρά που έκανε 
αίσθηση στη Θεσσαλονίκη έρ-
χεται στη Βέροια για μία μόνο 
βραδιά, την Παρασκευή 20 Ι-
ανουαρίου στις 21.15, στην Α-
ντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών.

Ο χρόνος, η φθορά του 
σώματος, η εξομολόγηση και 
η άρνηση των προβλημάτων 
πρωταγωνιστούν σε αυτή την 
κωμωδία καταστάσεων. Πό-
τε γλυκό και πότε πικρό, πότε 
ρεαλιστικό και πότε στα όρια 
του φανταστικού, το έργο μιλά 
για τον τρόμο του ανθρώπου 
μπροστά στη μοναξιά τα κοινω-
νικά πρέπει.

Τρεις ώριμες γυναίκες που αγωνίζονται να απαγκιστρωθούν από τους άντρες της ζωής τους και μια νεαρή 
αφηγήτρια που πιστεύει πως δεν θα γεράσει ποτέ. Η Αλέκα, η Φωτεινή, η Μάρω και η Ηλέκτρα μας μεταφέρουν 
στην Κηφισιά του 1995 και μας παρασύρουν σε ένα ρυθμικό παραλήρημα που ισορροπεί ανάμεσα στη γλύκα 
και την πίκρα, το πραγματικό και το φανταστικό, το χιούμορ και την απόγνωση μπροστά σε έναν από τους με-
γαλύτερους φόβους του ανθρώπου: τη μοναξιά.

Μπορεί ένα ταξίδι στην εξωτική Ταϊλάνδη να απαλλάξει τις τέσσερις γυναίκες από τις νευρώσεις τους και να 
τις απελευθερώσει από τις εξαρτήσεις της ζωής τους; Είναι αργά για βρουν, επιτέλους, τον εαυτό τους;

Μια παράσταση με καταιγιστικό ρυθμό και πολύ χιούμορ, που απεικονίζει τις προσπάθειες τεσσάρων γυναι-
κών να βγουν από τα συναισθηματικά τους αδιέξοδα.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαυρόπουλος                  
Παίζουν: Στέλλα Νικολαΐδου (Αλέκα), Σοφία Ταγταλενίδου (Φωτεινή), Μελίνα Ταχτσίδου (Ηλέκτρα), Δόμνα 

Χουρναζίδου (Μάρω)
Σκηνογραφία-ενδυματολογία: Εύα Σουγιουλτζή, Κινησιολογία: Μαριάνθη Ψωματάκη, Μουσική: Μάριος Απο-

στολακούλης, Φωτισμοί: Γιώργος Μιχαλάκος
Φωτογραφίες: Λευτέρης Τσινάρης, Τρέιλερ: Άγγελος Χαραλάμπους, Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης, frenel 

post lab.
Μια παράσταση των Drama Queens. Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου MONKS.
Διάρκεια: 81 λεπτά.
Τιμή εισιτηρίων: 13 ευρώ, Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, Ανω των 65): 10 ευρώ.
Προπώληση έως 16/1: 10 ευρώ https://www.viva.gr/tickets/theater/me-dynami-apo-tin-kifisia-veroia,
Προπώληση από το Σάββατο 14/1 έως και την Παρασκευή 20/1 (8.00π.μ. έως 2.20μ.μ.): Χώρος Τεχνών Δή-

μου Βέροιας, Παύλου Μελά 8 & Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ.2331078100
και μέσω viva.

Πανηγύρισε με κουρμπάνι 
ο Αγ. Αθανάσιος στην Φυτειά

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 πανηγύρισε ο Ναός Αγ. Αθανασίου Φυτειάς. Στην Θ. Λειτουργία 
προεξήρχε ο Ηγούμενος της Μονής Προδρόμου Σκήτης Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριος Μπατσαράς, 
ο οποίος έκανε και το κήρυγμα της ημέρας, και συλλειτούργησε ο εφημέριος του χωριού π. Λουκάς 
Πέκαλης.

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τιμήθηκε η Ευαγγελία Δάμτσιου για την πολυετή και αφιλοκερδή 
προσφορά της στην διακονία των δύο ναών του Αγίου Αθανασίου (παλαιός και νέος ναός), έπειτα από 
σχετική απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. 

Ακολούθησε κουρμπάνι στο προαύλειο της εκκλησίας, υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής 
των Τσιρώνηδων, ενώ μεταξύ των παρόντων ήταν ο αντιδήμαρχος Βέροιας Βασίλης Παπαδόπου-
λος, ο δημοτικός σύμβουλος Βέροιας Νίκος Αγγέλου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας Βύζας, 
ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας Μιχάλης Χαλκίδης και λίγο αργότερα βρέθηκε στο πανηγύρι και ο 
βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας. 

Το απόγευμα της παραμονής της εορτής τελέστηκε εσπερινός και λιτανεία πέριξ του Ναού, ενώ οι 
αρτοκλασίες διαβάστηκαν στον παλαιό Ναό του Αγ. Αθανασίου, μπροστά από τον νεότερο Ναό. 

Νίκος Βουδούρης

Κοπή πίτας της Δημοτικής Αρχής
 με τους υπαλλήλους του Δήμου Νάουσας

Θερμές ευχές για μια Καλή Χρονιά, με υ-
γεία,  ευημερία και προκοπή, αντάλλαξε ο Δή-
μαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας,  οι 
αντιδήμαρχοι και η  γενική γραμματέας του δή-
μου,  με τους Διευθυντές και τους υπαλλήλους 
;ολων των υπηρεσιών του δήμου, στην κοπή 
της βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε το με-
σημέρι της Πέμπτης (19.01.2023) στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο. 

Στην κεντρική πίτα το φλουρί έπεσε στο 
κομμάτι του Δήμου Νάουσας και στα πιτάκια 
που μοιράστηκαν,  τυχεροί αναδείχθηκαν οι 
υπάλληλοι  Κορίνα Ακσάββα (από το Τμήμα Δι-
οικητικού) και Δημήτρης Πάζος (από το Τμήμα 
Πολιτισμού)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Απογευματινό στην Λέσχη 
Αξιωματικών Βέροιας

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 5.30 μ.μ θα πραγ-
ματοποιηθεί απογευματινό - εκδήλωση στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας για την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Βέροιας.

Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Περιφερειακού Τμήματος

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας
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Με μέλη του Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου 
συναντήθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, προκει-
μένου να λάβει γνώση 
για όλα τα ζητήματα 
που απασχολούν τον 
κλάδο τους, τον τομέα 
του φαρμάκου -ιδίως 
το επίκαιρο ζήτημα των 
ελλείψεων- και κυρίως, 
για να συμβάλλει στην 
ανάδειξη του κοινωνι-
κού ρόλου, του φαρμα-
κοποιού και του φαρμα-
κείου.

Ειδικότερα, ο Βου-
λευτής είχε μια εποικο-
δομητική συζήτηση με 
την Πρόεδρο, κ. Σ. Κατ-
τή, τον Γ. Γραμματέα, 
κ. Γ. Μουρτζίλα, τον Τα-
μία, κ. Θ. Ντόβα και τη 
φαρμακοποιό, κ. Κ.Οικονομόπουλου για θέματα που αφορούν την άυλη συνταγογράφηση, τα  ζητήματα που έχουν προκαλέ-
σει αναστάτωση στους πολίτες, λόγω των ελλείψεων φαρμάκων, αλλά και τον ιδιαίτερα αναβαθμισμένο, κοινωνικό ρόλο, που 
υπηρετούν οι φαρμακοποιοί και ο οποίος αναδείχτηκε ιδιαίτερα, κατά την περίοδο της πανδημίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Τάσος Μπαρτζώκας εστίασε στη συνεισφορά των φαρμακοποιών και των φαρμακείων, ως φορείς 
πρωτογενούς πρόληψης και φροντίδας, καθώς όπως αναφέρει «οι φαρμακοποιοί είναι συλλειτουργοί της δημόσιας υγείας. 
Εκτός από την ορθή χορήγηση φαρμάκων, οι φαρμακοποιοί δίνουν συμβουλές υγείας, αναλαμβάνουν την φροντίδα των πρώ-
των βοηθειών, παρέχουν απλές ιατρικές υπηρεσίες  και κυρίως, είναι οι άνθρωποι με την πιο στενή επαφή με τον ασθενή. 
Οφείλουμε  να αναγνωρίσουμε, αλλά και να ανταμείψουμε έμπρακτα, τον κοινωνικό ρόλο τους!»

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΡΓΥΡΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 

Κων/νου και της Ευδοξίας, το γένος 
Γουργουλιάτου, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΣΟΥΛΙΩΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κων/
νου και της Μαρίας, το γένος Φωτιά-

δου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Βέροιας.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μήνυμα του νέου προέδρου

Επ’ ευκαιρίας της ανάληψης των καθηκόντων του Προέ-
δρου της Ευξείνου Λέσχης  Βέροιας, ένιωσα την ανάγκη να 
επικοινωνήσω διά του μηνύματος αυτού, με όλα τα μέλη, 
τους φίλους και τους αρωγούς της μεγάλης αυτής οικογέ-
νειας, που από ιδρύσεως της (1955) πολλά έχει προσφέρει 
στην Παράδοση και στον Πολιτισμό μας, μέσα και έξω από 
τη Χώρα με ικανά και άξια στελέχη.

Η ανάληψη αυτών των καθηκόντων, σε συνέχεια του 
προηγούμενου άξιου και άοκνου εργάτη-Προέδρου Νικό-
λαου Τουμπουλίδη και των συνεργατών του που δεν στα-
μάτησαν  να παράγουν πολιτιστικό έργο,  ακόμα και στα 
δύσκολα  χρόνια της πανδημίας,  δεν είναι απλό ζήτημα 
λόγω του μεγέθους και του «ειδικού βάρους» αυτού του 
Ιστορικού Σωματείου. 

Καλώ λοιπόν όλους  ανεξαιρέτως να συστρατευθούν δίπλα στο νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, ώστε τα αποτελέσματα του αγώνα να είναι αντάξια της μνήμης και τιμής των 
προγόνων μας προτάσσοντας πάντα το Εμείς αντί του Εγώ, του εθελοντισμού και της 
προσφοράς, αντί του συμφέροντος.

Από αυτόν τον αγώνα του Μεγάλου ΧΡΕΟΥΣ  δεν περισσεύει  κανείς και όλους μας  
χωράει η μεγάλη και ζεστή αγκαλιά της  Ε.Λ.Β. 

Καλώς να ευρύουμες  ουλ’ εντάμα  και να εφτάμε πολλά έργατα και έμορφα δουλείας.  
Και όπως  λέει το Ποντιακό δημοτικό τραγούδι (Κων/νος Καβάφης)

«Η Ρωμανία κι αν επέρασεν, ανθεί  και φέρει κι άλλο»
Μεεκτίμηση,αγάπηκαισεβασμό

ΟΠρόεδρος
Χ.Καπουρτίδης

Δωρεά του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νεοχωρίου 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολι-
τικής και Προστασίας της Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και τα στελέχη του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν 
θερμά τον σύλλογο ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ”Η ΕΛΠΙΔΑ” για την δωρεά φαρμάκων και αναλώσι-
μων ειδών στο Κοινωνικό Φαρμακείο.

Ο σύλλογος ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Η-
ΜΑΘΙΑΣ ”Η ΕΛΠΙΔΑ” σε συνεργασία με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοδοσίες καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους και βοηθά συνανθρώπους μας που 
βρίσκονται σε ανάγκη.

Η πρόεδρος και τα μέλη του συλλόγου ανταποκρίθηκαν 
άμεσα στο κάλεσμα των στελεχών του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΙΟΥ, συγκεντρώνοντας φάρμακα και αναλώσιμα είδη τα 
οποία και παρέδωσαν με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν να 
συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου της Δομής να ενισχύει 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ανθρώπων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και 

ώρα 11.00, με την τήρηση όλων των υ-
γειονομικών μέτρων, θα γίνει στο Πνευ-
ματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, παρουσίαση του βιβλίου

«Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά – Α-
λεξάνδρειας 1892-2011»

Συντονιστής της παρουσίασης θα εί-
ναι ο κ. Χαράλαμπος Τσολάκης, Βιβλι-
οθηκονόμος Πρόεδρος της κοινότητας 
Κλειδίου.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν η κ. 
Τασούλα Δημητριάδου, προϊσταμένη της 
Υπηρεσίας Κυκλοφορίας Μακεδονίας 
– Θράκης του ΟΣΕ και ο κ. Φώτιος Πουρ-
λιοτόπουλος, τέως Δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο κ. Δη-
μήτριος Πανταζόπουλος, Θεολόγος, ε-
ρευνητής της τοπικής ιστορίας  και λα-
ογραφίας και ο κ. Ιάσων Ζώρζος, Διπλ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός, εκ μέρους του 
Ιστορικού Αρχείου του ΟΣΕ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοι-
νό.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαί-
τερα.

Οισυγγραφείς
ΔημήτριοςΘ.Μπέλος
ΔημήτριοςΝ.Κούγκας

ΥπότηναιγίδατηςΚΕΔΑ

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣΦΩΤΙΟΣ του Ε-
λευθερίου και της Ευθυμίας, το γένος 
Σπανίδου, που γεννήθηκε στον Αγ. 
Γεώργιο Ημαθίας και κατοικεί στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας και η ΙΜΒΡΙΩΤΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Γεωργίου και της 
Ευγενίας, το γένος Κουδέρη, που γεν-
νήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και κα-

τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Τιμίου Προδρόμου στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Τάσος Μπαρτζώκας: Να αναδείξουμε τον 
κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού!
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 19 

Ιανουαρίου 2023 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Αριάδνη Γρηγοριάδου,  σε 
ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 
Αγίου Ευθυμίου
 του Μεγάλου 
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
20.00 μ.μ. – 00.30 π.μ. Αγρυπνία επί τη 

μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου 
του Τραπεζουντίου (Πολιούχου της Τραπεζού-
ντος) και των συν αυτώ Αγίων Μαρτύρων.

Κυριακή 22 Ιανουαρίου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου Αγίου Γρηγορίου
 του Θεολόγου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία

Κάθε απόγευμα στις 4.30 μ.μ. η Ακολουθία 
του Εσπερινού

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, της γρίπης και το πρόβλημα δαπά-

νης για τη θέρμανση της αίθουσας, το Γραφείο του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2022 
που λειτουργούσε το Γραφείο κάθε Τετάρτη από 10:30 π.μ. έως 12:00 
μ.μ., εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, ελάχιστα μέλη επισκέ-
πτονταν  το Γραφείο, προφανώς δεν ήθελαν να εκτεθούν σε κλειστό χώ-
ρο λόγω της έξαρσης της πανδημίας και της γρίπης.

Για πληροφορίες και έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα:
6974297043  6976019755
6948053062   6948784342
6976365864

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το ΔΣ της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό,λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση πραγματοποίησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,καλεί  
τα τακτικά  μέλη του συλλόγου τη Δευτέρα 30 Ιανουρίου 2023 και 
ώρα 17:30, στο κέντρο υποστήριξης της Μ.Α.μ.Α(διοικητικές υπηρε-
σίες συλλόγου),επί της Μητροπόλεως 32 στον 1ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Πεπραγμένα ΔΣ για την περίοδο 2022
2.Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού 2022
3.Έγκριση ή μη της έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.Έγκριση  οικονομικού προϋπολογισμού 2023
5.Προϋπολογισμός δράσεων 2023
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποι-

ηθεί στις 6 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των συνδρομών 

των τακτικών μελών του συλλόγου μας.
Με εκτίμηση για το ΔΣ

  Η πρόεδρος   Η γραμματέας  
 Ελένη Γεωργιάδου   Λουκία Μήτσα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΚΕΜΑΕΔ ανακοινώνει:
«Κοπή βασιλόπιτας νέου έτους από τον Σεβασμιότατο Μη-

τροπολίτη μας κ.κ. Παντελεήμονα. Δεχθήκαμε τις ευχές, την 
ευλογία του και ένα οικονομικό δώρο που θα βοηθήσει στην 
θέρμανση της δομής μας. 

Ευχαριστούμε επίσης για την παρουσία τους τον βουλευτή 
Ν.Δ. Λ. Τσαβδαρίδη τους εκπροσώπους του Βουλευτή Ν.Δ.  
Τ. Μπαρτζώκα τους Αντιδημάρχους Βέροιας Α. Τσαχουρίδη, 
Γ. Μπατσαρά και Κ. Γεωργιάδη. Την σύζυγο του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ημαθίας κ. Ο. Καλαϊτζίδη και την Διευθύντρια της 
Διεύθυνσης Υγείας κ.  Σ. Καραμελίδου. Την προϊσταμένη της 
Α’ βαθμιας Εκπαίδευσης Ε. Γώτη. Τους διευθυντές του 8ου και 
του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Τις προέδρους του Ομίλου Προ-
στασίας Παιδιού, της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας.

Τους φίλους καρδιάς Πρόδρομο Χατζόγλου και Ιφιγένεια 
Βασιλειάδου που γέμισαν τρόφιμα το Κέντρο μας. Τους Νίκο 
Τσαμήτρο, Φώτη Κουτσουπιά, Τάκη Ανδρεάδη, Νίκο Μουρτζί-
λα που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Την καθηγήτρια 
μουσικής των παιδιών μας και φίλη, Ελένη Αναγνώστου. Την 
χορογράφο μας Μελίνα Παπαδοπουλου. Τις εθελόντριες Θω-
μαή Στιόκα, Μαρίνα Ρωσσάκη, Μαρία Ζεμπερίδου. 

Ευχαριστούμε τους αδελφούς Κουτοβα από τα ζαχαροπλα-
στεία «Lido» για τον υπέροχο μπουφέ τους, το αρτοζαχαρο-
πλαστειο «Κόγια» για τις μοναδικές βασιλόπιτες και το ζαχαρο-
πλαστείο «Μπλεζίρ» στη Μελίκη για τα δωράκια των παιδιών. 

Ευχαριστούμε επίσης την κ. Φρόσω Κουγιουμτζίδου για την 
οικονομική δωρεά της. 

Οι τυχεροί της ημέρας ήταν η κ. Βενετία Δήμου, από το 
προσωπικό του Κέντρου οι κυρίες Δαμιανίδου Σοφία, Καραμε-
λίδου Κατερίνα και από τα παιδιά μας ο Μπάμπης Δαμιανίδης. 

Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία 
τους και ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία». 

Η εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου ΜελίναΟ Μητροπολίτης Σμύρνης 

κ. Βαρθολομαίος την Κυριακή 
22 Ιανουαρίου στη Νάουσα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βε-
ροίας, Ναούσης καί Καμπα-
νίας ἀνακοινώνει στόν εὐσε-
βῆ λαό τῆς Ναούσης ὅτι τήν 
Κυριακή 22 Ἰανουαρίου στόν 
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Ναούσης θά ἱερουργήσει καί 
θά κηρύξει τόν θεῖο λόγο ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σμύρνης κ. Βαρθολο-
μαῖος. 

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρ-
θολομαῖος, πνευματικός υἱός 
τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας 
κ. Παντελεήμονος, διηκόνησε ἀόκνως καί ἐπιμελῶς στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Βεροίας ὡς προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ τῆς Ναούσης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ναούσης, ἰδιαί-
τερος γραμματέας τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ὑπεύθυνος διαφό-
ρων τομέων τῆς διακονίας τῆς Μητροπόλεως. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 

ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 
Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-

δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ – 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
   
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Μητροπολιτικού Κέ-
ντρου Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
(έναντι Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Ναούσης), η «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩ-
ΜΗΟΣΥΝΗ» διοργανώνει διάλεξη, 
με θέμα: «ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥ-
ΒΑΔΩΝ». Ομιλητής θα είναι  ο ιερο-
μόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης. Η 
εκδήλωση τελεί υπό την ευλογία της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023
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Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας για τεχνικό 
πρόγραμμα και προϋπολογισμό

Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Δευτέρα 23-1-2023 και ώρα 17:00, με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023
-Ψήφιση ή μη α) Προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 

2023

Γιορτές τέλος!!!!!
Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
MSc of Education and Disability

Οι γιορτές πέρασαν και σύμφωνα με στατιστικές συ-
νήθως μας αφήνουν ως «δώρο» 1,5-3 κιλά επιπλέον.  Οι 
μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς περιλαμ-
βάνουν πολλά γλυκά, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες, 
δίπλες και μπακλαβά, αλλά και τρόφιμα πλούσια σε κορε-
σμένα λιπαρά, αφού τα γεύματα περιλαμβάνουν κυρίως 
κόκκινο κρέας και μάλιστα χοιρινό. Τις μέρες αυτές παρατη-
ρείται και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Επομένως οι μέρες που ακολουθούν τις γιορτινές χρει-
άζεται να έχουν ένα διορθωτικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι λοιπόν να χαθούν τα κιλά 
που προστέθηκαν, να αντισταθμιστεί η αυξημένη πρόσληψη των κορεσμένων λιπαρών 
οξέων και του αλκοόλ. Μη ξεχνάτε επίσης ότι διανύουμε και περίοδο εκπτώσεων και είναι 
μια καλή ευκαιρία να ανανεώσετε την ντουλάπα σας με καινούργια ρούχα  κάποια νούμερα 
μικρότερα.

Ξεκινώντας με την απώλεια βάρους, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διατροφή υποθερμι-
δική. Δηλαδή μια διατροφή που θα περιέχει χαμηλότερες θερμίδες από αυτές που χρειάζε-
ται ο οργανισμός  ώστε να προκύψει αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο και να υπάρξει απώλεια 
βάρους. Δεν πρέπει βέβαια να φτάσουμε στο αντίθετο άκρο με δίαιτες ιδιαίτερα εξαντλη-
τικές, γιατί έτσι μόνο περισσότερα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν. Χρειάζεται 
υπομονή για να χαθεί σωστά, το βάρος που αυξήθηκε.

Για να αντισταθμιστεί η αυξημένη πρόσληψη των κορεσμένων λιπαρών οξέων, τα ο-
ποία ευθύνονται για την αύξηση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) είναι απαραίτητο να αυ-
ξήσουμε την πρόσληψη των αντιοξειδωτικών και να μειώσουμε την πρόσληψη των ζωικών 
λιπαρών. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή παίζει και η άσκηση.  Επομένως, από 
την μια πλευρά αυξάνεται η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, που είναι κύριες πηγές 
αντιοξειδωτικών, και από την άλλη  μειώνεται η πρόσληψη των τροφών που είναι πλού-
σιες σε ζωικά λίπη. Τροφές που περιέχουν ζωικά λιπαρά είναι το κόκκινο κρέας (μοσχάρι, 
αρνί, χοιρινό, οι κιμάδες & οι ζωμοί αυτών), τα τυριά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, 
το ζωικό βούτυρο και βέβαια φαγητά που περιέχουν κρυμμένα όσα προαναφέραμε (π.χ. 
κέικ, πίτες, πάστες κ.α.). Βέβαια δεν θέλουμε να αποκλείσουμε από την διατροφή μας τε-
λείως τα παραπάνω τρόφιμα αλλά να τα καταναλώνουμε με μέτρο.

Συνοψίζοντας λοιπόν, μερικές διατροφικές οδηγίες που είναι βοηθητικό να ακολουθη-
θούν είναι:

• Κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως
• Περιορισμός της κατανάλωση κόκκινου κρέατος στις 1-2 φορές την εβδομάδα
• Κατανάλωση ημίπαχων γαλακτοκομικών προϊόντων αντί για πλήρη
• Περιορισμός της κατανάλωσης του αλκοόλ
• Κατανάλωση ψαριών τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα
• Κατανάλωση οσπρίων και «λαδερών» 2-3 φορές την εβδομάδα
• Επιλογή κίτρινων τυριών που είναι χαμηλά σε λιπαρά αντί για τα κανονικά
• Κατανάλωση με μέτρο στο τυρί φέτα
• Περιορισμός των αυγών σε 1-2 την εβδομάδα
• Περιορισμός τροφίμων που περιέχουν αυγά και ζωικό λίπος
• Χρήση ελαιολάδου στην μαγειρική
• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ζωμούς κρέατος ή κύβους στην μαγειρική
• Πίνετε άφθονο νερό, 8 – 10 ποτήρια ημερησίως.
• Τέλος θα πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε  το πρωινό στη δίαιτα μας………
Το πρωινό αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο μας στην απώλεια βάρους. Πολυάριθμες 

μελέτες έχουν αναδείξει τον θετικό του ρόλο στη μείωση του βάρους, καθώς όταν παραλεί-
πουμε το πρωινό, έχουμε εντονότερο αίσθημα πείνας και μικρότερο έλεγχο στην ποσότητα 
και την ποιότητα του φαγητού που θα καταναλώσουμε μέσα στην ημέρα.

Σημαντικό ωστόσο είναι να προσέχουμε τι τρώμε στο πρωινό. Αν αρκεστούμε σε ένα 
κομμάτι κέικ ή ένα σουσαμένιο κουλούρι, θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή 
εντονότερη πείνα μέσα στην ημέρα. Με ένα πλήρες όμως πρωινό, έχουμε έντονο αίσθημα 
κορεσμού και μειώνεται η επιθυμία μας για τσιμπολόγημα γλυκών και αλμυρών σνακ, διευ-
κολύνοντας έτσι τη συμμόρφωση μας με τη δίαιτα.

Ένα σωστά δομημένο και πλήρες πρωινό περιλαμβάνει τρόφιμα από την ομάδα των 
δημητριακών, με προτίμηση στα ολικής άλεσης (όπως ψωμί ολικής άλεσης, νιφάδες βρώ-
μης), πρωτεϊνούχα τρόφιμα (γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά, αυγά, χαμηλών λιπαρών 
τυρί), φρούτα ή λαχανικά και καλά λιπαρά (όπως ξηροί καρποί, αβοκάντο, ταχίνι).

Ας δούμε ενδεικτικά κάποιες ιδέες για πρωινό:
• Γάλα ή γιαούρτι ημιάπαχο με νιφάδες βρώμης, κομματάκια μπανάνας και τριμμένα 

καρύδια.
• Γάλα ημιάπαχο και ψωμί ολικής άλεσης με ταχίνι και κομματάκια μπανάνας ή σπό-

ρους από ρόδι.
• Ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο, αυγό βραστό και τυρί χαμηλών λιπαρών και φρού-

το.
• 1 φ. χυμό πορτοκάλια με τοστ ολικής άλεσης με αβοκάντο, μαρούλι, τυρί χαμηλών 

λιπαρών και γαλοπούλα.
• Γάλα ημιάπαχο και ψωμί ολικής άλεσης και φυστικοβούτυρο ή μέλι.
Για να ξεκινήσετε μια προσπάθεια απώλειας βάρους μετά τις γιορτές συμβουλευ-

τείτε τους ειδικούς (διαιτολόγους).
• Αποφύγετε απότομα και στερητικά προγράμματα απώλειας βάρους.
• Μην αφήνετε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γευμάτων σας.
• Προγραμματίστε τα γεύματά σας στο σπίτι, στη δουλειά, στην έξοδο.
• Προσπαθήστε να εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο
- Μικρογεύματα με φρούτα και γαλακτοκομικά ενδιάμεσα των κυρίως γευμάτων.
Κλείνοντας θα ήταν σωστό να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των οδηγιών που αναφέρθη-

καν αποτελεί την προϋπόθεση τόσο για μια ήπια, σταθερή και μόνιμη απώλεια βάρους, 
αλλά, με τις απαραίτητες πάντα προσαρμογές, και για ένα υγιεινό και σωστό τρόπο δια-
τροφής, ο οποίος σε συνδυασμό με ήπια και συστηματική άσκηση συμβάλλουν στην εν 
γένει καλή υγεία του οργανισμού.

Γράφει ο 
Αναστάσιος 
Βασιάδης

Η καινούργια χρο-
νιά προχωρά ήδη με 
γοργά βήματα, ενώ 
εξακολουθεί να ακού-
γεται ο απόηχος από 
τις εορτές, από την α-
νταλλαγή των ευχών, 
αλλά και από τις χα-
ρούμενες στιγμές των 
ημερών.

 Όσο όμως περνά 
ο καιρός, όλα αυτά τα 

χαρούμενα συναισθήματα των εορτών και οι ευχές 
που εξακολουθούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των 
πολιτών, αναπόφευκτα επικαλύπτονται από την α-
μείλικτη πραγματικότητα, με τα σοβαρά προβλήματα 
του τόπου να προβάλλουν υπαρκτά, επίκαιρα και 
πιεστικά. 

Τα μείζονα εθνικά ζητήματα, η ενεργειακή και οικο-
νομική κρίση που εξακολουθεί να σοβεί και τα κοινω-
νικά προβλήματα που λαμβάνουν όλο και περισσότε-
ρο χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, αποτελούν 
και τους οδοδείκτες μέσω των οποίων υποχρεούται 
η χώρα να πορευτεί τον νέο χρόνο του οποίου τα 
εκλογικά χαρακτηριστικά αποκτούν κάθε ημέρα και 
μεγαλύτερη ένταση. Κορυφαίας σημασίας κοινωνικό 
ζήτημα αποτελεί η Υγεία που και κατά το νέο έτος εξα-
κολουθεί να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επισφαλής. 

Η καινούργια χρονιά οδεύει δεσμευμένη με τις 
συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόζονται και των 
νομοθετημάτων που βρίσκονται σε ισχύ, τα οποία 
υποβαθμίζουν συστηματικά την ιατρική απασχόληση 
όπως αυτή υπήρχε και κάλυπτε τις ανάγκες περίθαλ-
ψης των πολιτών, τα προηγούμενα χρόνια. 

Ο χρόνος που ήδη τρέχει, εξακολουθεί να χα-
ρακτηρίζεται από την επιτακτική αναγκαιότητα, να 
προσεγγιστούν και να δρομολογηθούν βιώσιμες λύ-
σεις και προοπτικές στα μεγάλα προβλήματα που 
συνοδεύουν την περίθαλψη των πολιτών, τα οποία 
έχουν επιφέρει την αποδυνάμωση του υφιστάμενου 
Συστήματος Υγείας, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη 
επιδημική κρίση.

 Η κατάσταση που εξακολουθεί να υφίσταται, ο-
δηγεί συστηματικά τους νέους κυρίως Ιατρούς που 
αντιμετωπίζουν το ζοφερό φάσμα της ανεργίας και 
της περιφρονητικής υποβάθμισης τους, παρά τα ατέ-
λειωτα και επίπονα χρόνια σπουδών, ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων, προς αναζήτηση αξιοπρεπών συνθη-
κών απασχόλησης σε άλλες χώρες.

 Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι, η χώρα 
μας να εξακολουθεί να καταγράφει τον μεγαλύτερο 
αναλογικά αριθμό μεταναστών Ιατρών σε όλη την 
Ευρώπη. Έτσι και ενώ ο νέος χρόνος τρέχει, εξακο-
λουθεί να καταγράφεται η περικοπή των λειτουργικών 
δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων, με την εμμονή 
στο ανεπίτρεπτο για ευρωπαϊκή χώρα μισθολογικό 
καθεστώς. 

Αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με τις συνεχώς 
επιδεινούμενες συνθήκες εργασίας, αναγάγουν σε 
ηρωισμό την ευσυνείδητη άσκηση του καθήκοντος, 
προκειμένου να λειτουργούν με στοιχειώδη επάρκεια 
τα δημόσια νοσοκομεία. Το νέο έτος βρήκε τους επι-
κουρικούς ιατρούς που ήταν απολύτως αναγκαίοι για 
το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να παραμένουν σε μια 
ανάλγητη ομηρία παντελώς ανεπίτρεπτη για ειδικευ-
μένους επιστήμονες.

 Εν κατακλείδι η καινούργια χρονιά βρίσκει τα 
δημόσια νοσοκομεία σε συνθήκες επισφάλειας κάτω 
από το βάρος της υποχρηματοδότησης και της υπο-
στελέχωσης. Σε συνθήκες δραματικής υποβάθμισης 
αναγκάζεται και στην καινούργια χρονιά να πορευτεί 
η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Ο νέος χρόνος βρίσκει τα Κέντρα Υγείας υποβαθ-
μισμένα και υποστελεχωμένα κατά εντελώς ανεπαρκή 
για την περίθαλψη των πολιτών τρόπο, ενώ παρακο-
λουθεί ανεκπλήρωτα τα οράματα των θνησιγενών, υ-
ποστελεχωμένων και ανεπαρκών ΤΟΜΥ, παράλληλα 
με την πλήρως αποτυχημένη εφαρμογή του θεσμοθε-
τημένου Προσωπικού Ιατρού. 

Οι Ιατροί που εξακολουθούν να παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, εξακολουθούν να υφίστανται την μεταβολή 
των εργασιακών τους σχέσεων με καταναγκαστική 
μεθόδευση. Με την καινούργια χρονιά που ήδη κυ-
λάει, οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες 
ιατροί βιώνουν την δραματική εξέλιξη της επαγγελμα-
τικής τους προοπτικής, με τις οφειλές του Δημόσιου 
Ασφαλιστικού Συστήματος έναντι των δικαιούχων 
να συσσωρεύονται και την άδικη φορολογική και α-
σφαλιστική επέλαση να υπονομεύει την ίδια τους την 
υπόσταση. 

Ταυτόχρονα η αυθαίρετη παρακράτηση των λη-
ξιπροθέσμων οφειλών προς τους παρόχους υπηρε-
σιών υγείας, το «κούρεμα» των χρεών του ΕΟΠΥΥ 
μέσω του rebate και του claw back, καθώς και η 
μετακύλιση μεγάλου μέρους της δημόσιας ιατρο-
φαρμακευτικής δαπάνης στους ίδιους τους ασθενείς, 
δείχνουν μια ανάλγητη στάση της πολιτείας, που πα-
ραμένει αναλλοίωτη και στην νέα χρονιά. 

Επί πλέον ο καινούργιος χρόνος παρακολουθεί 
την εκ μέρους του κράτους επίμονη απόρριψη του αι-
τήματος για καθιέρωση συλλογικής σύμβασης εργα-
σίας και την προσπάθεια θεσμοθέτησης και επιβολής 
ενός σαθρού πλαισίου που προβλέπει δραματικές 
μειώσεις των αμοιβών και αύξηση των υποχρεώσεων 
των Ιατρών, που εκ των πραγμάτων καθίσταται ανε-
φάρμοστο και ανενεργές. 

Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των διαπιστώ-
σεων στον χρόνο που τρέχει, είναι η παράβλεψη των 
υποχρεώσεων της πολιτείας έναντι της Υγείας των 
πολιτών και η συντήρηση κλίματος αντιπαλότητας 
προς τους Ιατρούς συνολικώς.

 Μπροστά σ’ αυτή την επισφαλή πραγματικότη-
τα την οποία όλοι βιώνουν και που εξακολουθεί να 
καταγράφεται και στην καινούργια χρονιά, ως μόνη 
διέξοδος προβάλλει η δυναμική και οργανωμένη αντί-
δραση της κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των Ιατρών 
που σε κάθε Σύστημα Υγείας, παραμένουν η θεμε-
λιακή του βάση. Κατά το τρέχον έτος αναμένονται 
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις όπως άλλωστε είναι 
ευρέως γνωστό.

 Στην ιστορική αυτή συγκυρία οι οργανωμένοι 
κοινωνικοί φορείς επιβάλλεται να αντιδράσουν συ-
στηματικά και δυναμικά, ώστε να ανατραπούν οι 
αντιιατρικές μεθοδεύσεις που έχουν σαν συνέπεια την 
δραματική υποβάθμιση της περίθαλψης των πολιτών. 
Κατά τις γενικότερες ανακατατάξεις που διαφαίνονται, 
είναι επιτακτική η διατράνωση της κοινωνικής απαίτη-
σης ότι «η Υγεία των πολιτών πρέπει να σταματήσει 
να αποτελεί αντικείμενο ανάλγητων λογιστικών πει-
ραματισμών που μετατρέπουν την οικονομική κρίση 
σε βαθιά ανθρωπιστική για ολόκληρη την κοινωνία». 
Αυτή είναι η πρόκληση της νέας χρονιάς για την Υγεία 
των πολιτών, ώστε αυτή να καταλάβει την θέση που 
της αρμόζει, ως το πρωταρχικό κοινωνικό αγαθό.

Η ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
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Η σύμβαση κατασκευής του Διοικητηρίου Ημαθίας υπογράφηκε με επισημότητα χθες στη Βέροια, σε εκδή-
λωση που διοργάνωσε η Π.Ε. Ημαθίας, στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον», από τον περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, τον αρμόδιο αντιπε-
ριφερειάρχη υποδομών Πάρη Μπίλια και τους εργολάβους που αναλαμβάνουν το έργο το οποίο αφορά όλη 
την Ημαθία, είναι διαχρονικό αίτημα του νομού και από αύριο μπορεί να ξεκινήσει εργασίες ο κατασκευαστής, 
όπως επισημάνθηκε.  

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, συνέχισε ο κ. 
Μπίλης που μίλησε για τα χαρακτηριστικά του έργου και τέλος ο κ. Τζιτζικώστας ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι ο 
επόμενος στόχος είναι να θεμελιωθεί στις αρχές Μαΐου. Το Διοικητήριο της Ημαθίας θα κατασκευαστεί  στην 
είσοδο της πόλης, από την Εγνατία, σε μια περιοχή που έχει χωροθετηθεί και το κτίριο της Αστυνομίας και 
λειτουργεί ήδη δίπλα, το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας.

 Καλαιτζίδης: Έργα όπως το Διοικητήριο, είναι έργα πολλών
Συγκεκριμένα στην ομιλία του, ο Κώστας Καλαϊτζίδης ανέφερε μεταξύ άλλων, καλωσορίζοντας τους καλε-

σμένους:
«Είναι πραγματικά τιμητική η παρουσία όλων σας και νομίζω ότι άξιζε να το κάνουμε διότι πρόκειται για 

ένα μεγάλο έργο που αφορά όλη την Ημαθία.
Θέλω πρώτα από όλα να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-

κεδονίας, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, που από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα του έργου, 

συμμερίστηκε την προτεραιότητά που του δώσαμε και σήμερα δίνει σάρκα και οστά σε ένα διαχρονικό αίτημα 
των πολιτών της Ημαθίας.

Μαζί θέλω να ευχαριστήσω και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, τον καλό φίλο Πάρι Μπίλια 
που στάθηκε και στέκεται συνεχώς στο πλευρό μας και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχει να μας μεταφέρει 
και άλλα σπουδαία έργα για μεγάλα και σοβαρά έργα που έχουμε εντάξει στον προγραμματισμό μας.

Όπως ευχαριστώ τα στελέχη της Περιφέρειας και όλα τα στελέχη και υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ημαθίας που εργάστηκαν και θα εργαστούν για το έργο

Κατορθώσατε με το συνεχές ενδιαφέρον σας για την περιοχή μας, να κάνετε την Ημαθία σπίτι σας και έτσι 
σας νιώθουμε. 

Είστε κι εσείς Ημαθιώτες κι έτσι σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Βέροια
Το Διοικητήριο της Ημαθίας είναι ένα διαχρονικό αίτημα της περιοχής μας.
Αυτό ακριβώς θέλουμε να τονίσουμε σήμερα προσκαλώντας στη εκδήλωση, όλους τους Δημάρχους της 

Ημαθίας τον Κώστα Βοργιαζίδη, τον Νικόλα Καρανικόλα, τον Παναγιώτη Γκυρίνη που σήμερα εκπροσωπεί ο 
Στέφανος Δριστάς

Αλλά και όλους τους προηγούμενους αιρετούς Νομάρχες της Ημαθίας, τον Ανδρέα Βλαζάκη, τον Γιάννη 
Σπάρτση και τον Κώστα Καραπαναγιωτίδη αλλά και τους προηγούμενους δημάρχους τον Γιάννη Χασιώτη, 
τον Χρήστο Σκουμπόπουλο, τη Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, τον Νίκο Κουτσογιάννη.

Απ. Τζιτζικώστας: Τον Μάιο ξεκινάει η κατασκευή του Διοικητηρίου
-Με επισημότητα υπογράφηκε χθες η σύμβαση
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Σας ευχαριστώ όλους,
Όπως θέλω να ευχαριστήσω και τον υφυπουργό Οικονομικών, 

τον Απόστολο Βεσυρόπουλο που έβαλε την καθοριστική τελική υπο-
γραφή για την παραχώρηση του οικοπέδου όπου θα γίνει το Διοικη-
τήριο. 

Έργα όπως το Διοικητήριο, όπως το Μουσείο των Αιγών που 
εγκαινιάσαμε πρόσφατα, δεν είναι έργα των λίγων, δεν είναι έργα 
μικρών ομάδων. 

Είναι έργα των πολλών, είναι έργα συλλογικά, είναι έργα που τα 
ζητούν οι τοπικές κοινωνίες, είναι έργα που γίνονται για τους πολίτες 
κι αυτό θέλουμε να τονίσουμε μέσα από τη σημερινή εκδήλωση. Ε-
σείς όλοι εκπροσωπείτε τους πολίτες της Ημαθίας και στον λαό της 
Ημαθίας ανήκει το έργο.

Η ιστορία βέβαια, σήμερα γράφει ότι το Διοικητήριο σχεδιάστηκε, 
μελετήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται 
στη θητεία του Απόστολου Τζιτζικώστα, στη θητεία μας. 

Κι έχω όλο το δικαίωμα να πιστεύω ότι πάλι εμείς θα είμαστε αυ-
τοί που θα το παραδώσουμε στον λαό της Ημαθίας.

Το Διοικητήριο Ημαθίας επιτέλους γίνεται πράξη.
Το είπαμε, το υλοποιούμε και συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. 
Λέγοντας λίγα και κάνοντας πολλά. 
Απόστολε Τζιτζικώστα, από αυτό εδώ το ξενοδοχείο ξεκινήσαμε 

το 2014  τότε που με παρουσίασες για πρώτη φορά ως υποψήφιο, 
για να ξεκινήσουμε το δικό μας αυτοδιοικητικό ταξίδι, παίρνοντας 
την σκυτάλη για να φέρουμε την περιφέρεια και την Ημαθία ακόμα 
υψηλότερα.

Όλοι οι προκάτοχοί μας έχουν την δική τους συμμετοχή και στο 
σημερινό έργο και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εμείς όμως είμαστε 
εδώ και συνεχίζουμε διότι η διαδρομή μας έχει και συνέχεια. Κράτη-
σες τον λόγο σου και τήρησες όλα όσα υποσχέθηκες. Σε ευχαριστώ 
για την στήριξη. Όπως ευχαριστώ και για την στήριξη όλους τους 
περιφερειακούς συμβούλους, όλους του υποψήφιους του συνδυα-
σμού μας, ακόμη και τους Ημαθιώτες περιφερειακούς συμβούλους 
της αντιπολίτευσης όπως ό Στάθης Σαρηγιαννίδης που στήριξαν όλη 
αυτή την προσπάθεια για την Ημαθία και τον τόπο μας.

Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην οικογένεια μου, την 
σύζυγό μου και τα αδέλφια μου που με στήριξαν και μου συμπαρα-
στάθηκαν σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια καθώς και όλους τους 
προσωπικούς φίλους που είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μου 
στην πρώτη γραμμή.

Η προσπάθειά μας για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ημαθία 
είναι συλλογική. Το αναγνωρίζω και σας ευχαριστώ όλους ανεξάρτητα 
από παρατάξεις. Μας ενώνει ο τόπος μας, αξίζει να παλεύουμε με ό-
ραμα για την Ημαθία και πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι όλοι μαζί»

Τζιτζικώστας: Το είπαμε, το κάνουμε πράξη
 Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην μεγάλη 

προσπάθεια, με συντονισμένες και μεθοδικές κινήσεις, για να λυθούν 
τρία σημαντικά ζητήματα,

 το χωροθετικό, η ωριμότητα της πρότασης και του έργου και η 
χρηματοδότηση και ευχαρίστησε όσους συνετέλεσαν σ΄ αυτό. 

 «Έχοντας λύσει αυτά τα τρία ζητήματα και με την ολοκλήρωση 
των διαγωνισμών,

είμαστε σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε, ότι υπογράφουμε τη 
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, ολοκληρώνοντας μια δέσμευση 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και προσωπική μου 

δέσμευση στην Ημαθία, που σύντομα θα αποκτήσει ένα κτίριο αντάξιο της ιστορίας της που θα αποτελέσει 
σημείο αναφοράς και τοπόσημο, όχι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, αλλά και για ολόκληρη την 
Κεντρική Μακεδονία. Το είπαμε το κάνουμε πράξη», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ώστε να υπηρετούνται στο σύνολό τους, οι αρχές 
του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το κτήριο να έχει σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.  Κλείνοντας, ο 
Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Κώστα Καλαϊτζίδη και τον Πάρι Μπίλια, «που συνεργάστηκαν στενά, για να 
φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα», όπως είπε, καθώς και όλα τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα στελέχη της Διαχειριστικής αρχής. 

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου Διοικητηρίου, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, θα αρχίσουν 
τον ερχόμενο Μάιο (θεμελίωση) και το έργο θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2024.

Ακολούθησαν οι υπογραφές της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Π.Ε. Ημαθίας και κατασκευαστών.
Παρουσίες προσκεκλημένων

Την εκδήλωση τίμησαν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Βεροίας, εκπρόσωπος του υφυπουργού Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου, ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας, οι δήμαρχοι: Βέροιας. Κώστας Βοργιαζίδης, Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας και εκπρόσωπος του δημάρχου Αλεξάνδρειας Στέφανος Δρυστάς, οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι Στ. Μουρτζίλας και Απ. Νεστορόπουλος, οι πρώην νομάρχες Ανδρέας Βλαζάκης, Γιάννης Σπάρτης 
και Κώστας Καραπαναγιωτίδης, η πρώην δήμαρχος Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, εκπρόσωπος του στρατηγού 
Ι Μεραρχίας Πεζικού, ο διευθυντής Αστυνομίας Γιώργος Αδαμίδης και ο υποδιευθυντής Ανδρέας Καλογερό-
πουλος, ο διοικητής Τροχαίας Ιωσήφ Παρούτογλου, ο διοικητής αστυνομικού τμήματος Αλεξάνδρειας Βασίλης 
Κεφτές, η διοικήτρια της Σχολής Μετεκπαίδευσης Αστυνομίας Σοφία Γαϊτανίδου, ο διοικητής της Πυροσβεστι-
κής Ημαθίας Νίκος Παλαμούτης, της Π.Υ. Βέροιας Χρήστος Θεοδωρίδης, εκπρόσωπος του διοικητή Π.Υ. Αλε-
ξάνδρειας, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι Βέροιας, οι πρόεδροι: του Δικηγορικού συλλόγου Βέροιας 
Στέργιος Σουροβίκης, του Ιατρικού συλλόγου Πρόδρομος Ισαακίδης και του Φαρμακευτικού συλλόγου Σοφία 
Κατή, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Μπίκας και οι αντιπρόεδροι Στ. Αποστολίδης και Τ. Γιάνκογλου, 
του Τεχνικού επιμελητηρίου Κώστας Παλουκίδης, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Λάζαρος Ασλανί-
δης, των Φοροτεχνικών Στ. Ζυγουλιάνος, του Εμπορικού συλλόγου Βέροιας Αθηνά Τσιπουρίδου, ο πρόεδρος 
της ΑΝΗΜΑ Θ.Τεληγιαννίδης, εκπρόσωποι των δομών Υγείας και διευθυντές Υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας, 
παραγωγικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, του αγροτικού και συνεταιριστικού κόσμου, οι 
αδελφοί Καλαϊτζίδη και η σύζυγος του Αντιπεριφερειάρχη, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ της Ν.Δ., Στ. Γιανναβαρτζής, 
υποψήφιοι βουλευτές και υποψήφιοι δήμαρχοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας, φίλοι της παράταξης 
«Αλληλεγγύη», κ.α.

Σοφία Γκαγκούση

Ημαθίας που θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2024 
μεταξύ Περιφέρειας, Π.Ε. Ημαθίας και Κατασκευαστικής

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ακόμη ένα έργο πνοής για την Ημαθία, 
με την υπογραφή της σύμβασης του έργου κατασκευής του νέου Διοικητηρίου

Για την έναρξη κατασκευής του νέου Διοικητηρίου, ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, δήλω-
σε: «Η υπογραφή της σύμβασης για το έργο της κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από 
την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, στις 22 Δεκεμβρίου του 2020 με ιδιαίτερη χαρά και ηθική ικανοποίηση υπέγραψα την παραχώρηση των 
δύο ακινήτων του Δημοσίου, γεγονός που συνέβαλε στη σημερινή ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας με την υπογραφή της σύμβασης για την 
κατασκευή του νέου Διοικητηρίου. Υπενθυμίζω ότι το 2016 είχε υποβληθεί αίτημα παραχώρησης από την Περιφέρεια, χωρίς όμως αυτό να γίνει 
αποδεκτό από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι η πολιτική της πράξης και της ευθύνης είναι η δική μας επιλογή. Συνεχίζουμε να μιλάμε με έργα πνοής 
για την τοπική κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα τον τόπο μας.

 Θερμά συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, κ. Κώστα 
Καλαϊτζίδη, γιατί ένα όνειρο για την Ημαθία γίνεται πραγματικότητα.»
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Με νέα ανακοίνωσή της, 
προηγήθηκε αυτή με 
την είδηση ότι θα τιμη-

θεί ο Στέλιος Μαραγκός πριν 
το παιχνίδι με τον Απόλλωνα 
Πόντου, η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ευχαρι-
στεί τον μέχρι πρότινος αρχηγό 
της, μόνο όμως για την προ-
σφορά του... τα προηγούμενα 
χρόνια και όχι για την φετινή 
περίοδο!

Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι της «Βα-
σίλισσας» αν και δεν το αναφέρουν ξεκάθα-
ρα στην ανακοίνωση, φαίνεται να δείχνουν 
ίσως την δυσαρέσκειά τους, για την χρονική 
στιγμή που επέλεξε ο πολύπειρος ποδο-
σφαιριστής να αποχωρήσει από την ομάδα.

Όπως επίσης για τις δηλώσεις του στο 
kerkidasport.gr, στις οποίες παρέλειψε ε-
σκεμμένα (;) να ευχαριστήσει την σημερινή 
διοίκηση για την συνεργασία τους, αναφε-
ρόμενος μόνο στο υπαλληλικό προσωπικό 
και στον Γενικό δ/ντή Γιώτη Τσαλουχίδη, θέ-
λοντας ίσως με αυτό τον τρόπο, να στείλει 
το δικό του μήνυμα, για την κατάσταση που 
επικρατεί στην ομάδα.

Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο η ΠΑΕ 

να ανοίγει «μέτωπα», ειδικά τώρα που τους 
έχει όλους ανάγκη. Άλλωστε, το ότι πρέπει 
να πέσουν οι τόνοι, ζήτησε με ανακοίνωσή 
του και ο Σ.Φ. «Θύρα 4», που πιστεύουμε 
ότι απευθυνόταν σε όλους και δεν εξαιρούσε 
την ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Βασίλισ-
σας» αναφέρει:

Το ΔΣ της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ μετα την Λυση 
Συμβολαιου (κοινη συναινεσει) με τον Αρχηγο 
της Ομαδος και Δικο μας παιδι Στελιο Μαρα-
γκο αισθανεται την Αναγκη να τον Ευχαριστή-
σει για την Πρόσφορα του τα προηγούμενα 
χρονια στην ΟΜΑΔΑ μας ΒΕΡΟΙΑ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Λαρισαία Ανδρομάχη 
Τσιοφλίκη

στο «ντέρμπι» ΒΕΡΟΙΑ - 
Απόλλων Πόντου!

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ οι διαιτητές που θα διευ-
θύνουν τις αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος της Super League 2.

Το «ντέρμπι σωτηρίας» της ΒΕΡΟΙΑΣ με αντίπαλο τον 
Απόλλωνα Πόντου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (22/1, 
14:45) στο Δημοτικό Στάδιο Βεροιας, θα σφυρίξει η Λα-
ρισαία διαιτητής Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, με βοηθούς τους 
συντοπίτες της, Μάνο και Δεδικούση.

Με ένα μήνυμα 
που ανέβασε 
στα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης, ο 
πρώην -πλέον- αρχηγός 
της ΒΕΡΟΙΑΣ Στέλιος 
Μαραγκός, αποχαιρε-
τάει την αγαπημένη 
του «Βασίλισσα του 
βορρά».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
«Τα μισά χρόνια της ζωής μου 

τα έζησα σ αυτό τον σύλλογο, α-
πό τα τμήματα υποδομής (χάρη 
στον Στέφανο τον Γαϊτάνο) έως 
και σήμερα. Έζησα μεγάλες επι-
τυχίες αλλά και αποτυχίες. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ αυτή την διαδικασία 
των μπαράζ στην οποία θα μπο-
ρούσαμε να αλλάξουμε την ιστο-
ρία της ομάδας. Η ομάδα θα είναι 
πάντα πάνω απ όλους, κανείς δεν 
είναι αναντικατάστατος».

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα
του Στέλιου Μαραγκού

στη «Βασίλισσα»

ΗΠΑΕΒΕΡΟΙΑευχαριστείτονΜαραγκό
για...ταπροηγούμεναχρόνια!
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Ανακοινώθηκε το 
πρόγραμμα των 
προσεχών ημε-

ρών στα πρωταθλήματα 
χάντμπολ ανδρών και 
γυναικών, ενώ υπάρχει και 
ένα ματς κυπέλλου.

Οι ομάδες της Ημαθίας αγωνίζο-
νται το Σάββατο 21/1, με την ομάδα 
του Φιλίππου Βέροιας να υποδέχεται 
για την Α2 ανδρών στις 6μμ τον Φοί-
βο Συκεών, τον Φέρωνα Βέροιας να 
φιλοξενεί στις 3μμ για τη Β’ κατηγορία 
Ανδρών τον ΑΟΑ Καστοριάς και τον 
Ζαφειράκη Νάουσας να αντιμετωπίζει 
εκτός έδρας (6μμ) τον Εθνικός Κοζά-
νης για την Α2 Γυναικών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023
Handball Premier (15η αγωνι-

στική)
Ηλιούπολης 13:30, Ολυμπιακός 

ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- Αερωπός Έδεσ-
σας ManDynamic

(Καρυδάκης- Γιακαλής, Μίγκας)
Ιωνικού 18:00, Ιωνικός Affidea- 

Bianco Monte Δράμα
(Νάσκος- Χαρίτσος, Ανταλής)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΑΕΣΧ 

Πυλαίας- ΑΣΕ Δούκα
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Κατσίκης)
ΧΑΝΘ 19:00, ΧΑΝΘ- ΠΑΟΚ
(Θεοδοσίου- Παπούλιας, Σαμαράς)

Α1Γυναικών(12ηαγωνιστική)
Βασιλικών 15:00, Ορφέας Σουρω-

τής- ΓΑΣ Καματερού
(Βαγγελτζίκης- Τορνικίδης, Δελό-

γλου)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ 

Πυλαίας- ΠΑΟΚ Mateco
(Γράψας- Κυριακού, Κατσίκης- Σί-

σκου)
Πανοράματος 16:30, ΑΕΠ Πανό-

ραμα- ΑΕΚ
(Τζαφερόπουλος- Μπέτμαν, Απο-

στολίδης)

Α2Ανδρών
Κατερίνης 18:00, Αρχέλαος Κατερί-

νης- Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
(Λινάρδος- Νικολαϊδης)
Βύρωνα 18:00, Αθηναϊκός- Άρης 

Νικαίας
(Ζήσης- Μπράμου)
Πανελληνίου 18:00, Πανελλήνιος- 

Ολυμπιακός Κερατσινίου
(Λεφάκης- Γιαβρούτας)
Σαλαμίνας 18:00, HC Σαλαμίνας- 

Ακαδημία Πάτρας
(Γερουλάνος- Γερουλάνος)
Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέροι-

ας- Φοίβος Συκεών
(Γκόγκας- Σαχίνογλου)
Σπίτι του Χάντμπολ 20:00, ΑΕΠ 

Πανόραμα- Εκμάθηση
(Γράψας- Κυριακού)

Β’Ανδρών
Φιλίππειο 15:00, Φέρωνας Βέροι-

ας- ΑΟΑ Καστοριάς
(Γκόγκας- Σαχίνογλου)
Κλαδισού 16:00, Ιδομενέας Γαλα-

τά- ΑΟ Πολιτεία
(Φωτεινάκης- Σαματά)
Σερρών 17:00, Πανσερραϊκός- ΓΕ 

Δράμας
(Νικόλας- Μαυρίδου)
Κιλκίς 18:00, Πόντιοι Κιλκίς- Μακε-

δών Θεσσαλονίκης
(Βιολιτζής- Μαρουλίδης)
Νέας Ιωνίας 18:00, Χαλάνδρι- Αμ-

φικτύονες Λαμίας
(Καρυδάκης- Γιακαλής)
Κορωπίου 20:00, ΓΣ Παπασιδέ-

ρης- Δίας Μοσχάτου Ταύρου
(Μυλωνάς- Θεοδώρου)

Α2Γυναικών
Κατερίνης 16:00, Ορφέας Κατερί-

νης- Απόλλων Σταυρούπολης
(Λινάρδος- Νικολαϊδης)
Κέρκυρας 16:00, Κερκυραϊκός- Ελ-

πίδες Αμυνταίου
(Μαυρίδης- Τομίδης)
Μάνος Λοίζος 17:30, Άρης Νικαίας- 

Ακαδημία Πάτρας
(Δρακόπουλος- Παπαπαύλου)
Κλαδισού 18:00, ΕΑΧ Χανιά- ΑΣ 

Ηλιούπολης
(Φωτεινάκης- Σαματά)
Κοζάνης 18:00, Εθνικός Κοζάνης- 

Ζαφειράκης Νάουσας
(Τσιάνας- Αγγελίδης)

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023
Α2Ανδρών
Μετς 14:45 Πήγασος Κυψέλης- Λε-

ωνίδας Αγ. Αναργύρων
(Μερτινιάν- Τόλιος)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, Άρης 

Θεσσαλονίκης- Φαίακας Κέρκυρας
(Θεοδοσίου- Βαγγελτζίκης)
Νέας Ιωνίας 16:30, ΟΦΝ Ιωνίας- 

Δόξα Βύρωνα
(Σκλαβενίτης- Βήτας, Τσάκωνας)

Α1Γυναικών(12ηαγωνιστική)
Μάνος Λοίζος 16:00, ΑΟΑΟΔ Κο-

ρυδαλλού- Αναγέννηση Άρτας
(Χαραλαμπίδης- Ζήσης, Αντωνό-

πουλος)

Α2Γυναικών
Προσοτσάνης 16:00, ΑΟ Προσο-

τσάνης- Βορέας Αλεξανδρούπολης
(Σαπανίδης- Ηλιάδης)
Βύρωνα 17:00, Αθηναϊκός- Ολυ-

μπιακός Κερατσινίου
(Ψύλλος- Δαμασκός)

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023
ΚύπελλοΑνδρών (προημιτελι-

κά)
Κραχτίδη 17:00, Bianco Monte 

Δράμα- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυ-
νή

Μάνος Λοίζος 17:30, Άρης Νικαίας- 
Διομήδης Άργους

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΠΑΟΚ- 
ΑΣΕ Δούκα

ΟΑΚΑ 18:00, ΑΕΚ- ΑΕΣΧ Πυλαίας

Για την Κρακοβία της 
Πολωνίας αναχωρούν το 
επόμενο διάστημα οι Παί-

δες του Ζαφειράκη Νάουσας, 
για να παρακολουθήσουν από 
κοντά τους τελικούς αγώνες του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Χάντμπολ, που φέτος διοργανώ-
νεται από κοινού η Πολωνία και 
η Σουηδία.

Η εμπειρία αναμένεται να είναι αξέχαστη 
για τους αθλητές της πόλης μας, καθώς θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν α-
πό κοντά τις εθνικές ομάδες που ξεχωρίζουν 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και απαρτίζο-
νται από διακεκριμένους αθλητές.

Κατά το διάστημα της παραμονής της 
στην Κρακοβία η ομάδα του Ζαφειράκη, πι-
θανώς θα συμμετάσχει σε φιλικούς αγώνες 
με ομάδες της Πολωνίας, καθώς από την 

πλευρά της διοίκησης γίνονται επαφές για 
να οργανωθούν φιλικά παιχνίδια που θα 
αναβαθμίσουν κι άλλο την εμπειρία των α-
θλητών και αγωνιστικά.

 Την ομάδα θα συνοδεύσουν ο Ναουσαίος 
προπονητής κ. Χρήστος Δεληχρήστος και ο 
συνοδός κ. Χρήστος Μαρίνος, επιχειρηματί-
ας που αποτελεί και χορηγός της αποστολής 
του Ζαφειράκη.

Η ομάδα παίδων της πόλης μας αποτελεί 
φέτος μια σύμπραξη του “Ζαφειράκη” με τον 
γειτονικό “Αερωπό” Έδεσσας, στα πλαίσια 
μιας διευρυμένης συνεργασίας και ανταλλα-
γής αθλητών στα τμήματα ανάπτυξης. Στην 
ομάδα συμμετέχουν και δύο αθλητές του 
“Αριστοτέλη Φλώρινας” που μαζί με τους 
υπόλοιπους αθλητές έχουν στελεχώσει την 
ομάδα αναδεικνύοντας την πανελλαδικά.

Το περασμένο διάστημα η ομάδα κατέ-
κτησε την 3η θέση στο διεθνές τουρνουά 
Climax που αποτελεί ίσως το κορυφαίο 
τουρνουά της ηλικίας τους στη χώρα.

Ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι 
καθόρισε το αποτέλεσμα του πρώ-
του προημιτελικού αγώνα για το Κύ-
πελλο της ΕΠΣ Ημαθίας, μεταξύ του 
Αγίου Γεωργίου και της Βέροιας Β’.

Το 1-0 δίνει μικρό προβάδισμα 
στην ομάδα του Αγ. Γεωργίου για 
πρόκριση στα ημιτελικά, όμως υπάρ-
χει και ο επαναληπτικός αγώνας που 
θα διεξαχθεί την 1η Φλεβάρη.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν 
ο κ. Παζαρτζικλής, με βοηθούς τους 
κ.κ. Αργυρίου και Μουρατίδη.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μπά-
μπης Σπυριδωνίδης): Καμπάς , 
Φουρκιώτης, Τσιότσιος (55΄ Γερμα-
νής), Σαρκατζής , Ορφανίδης , Ντα-
τσής , Λιάτσος , Εμμανουηλίδης , 
Δίγκας (46΄ Χαραλαμπίδης) Σταυρια-
νίδης , Τουλουμτζής.

ΒΕΡΟΙΑ Β’ (Α. Ανθυμιάδης): Τσα-
νασίδης , Φούγιας (52΄ Χοχλιούρος) 
, Παναγιωτίδης , Λαφάρας , Τέγος 

Α (52΄ Καλφούτζος) , Σουπιάδης , 
Τάσο , Κετόγλου (71΄ Γρατσιάνος) , 
Φωτόπουλος , Καρασαρίδης , Χαβι-

αρόπουλος.

πηγή: kerkidasport.gr

Πάει για άλλες τρεις μεταγραφές
ο ΦΑΣ Νάουσα!

Η μεταγραφική ενίσχυση της Νάουσας όπως όλα δείχνουν συνεχίζεται, καθώς η ανάγκη 
ενδυνάμωσης του ρόστερ είναι επιβεβλημένη.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ μας, θα γίνουν ακόμη τρεις μεταγραφές στους «κυ-
ανόλευκους». Πρόκειται για δύο παίκτες που αγωνίζονται στην επίθεση, οι οποίοι στο πρό-
σφατο παρελθόν φόρεσαν ξανά την φανέλα του ΦΑΣ και επιθυμούν να επιστρέψουν στην 
ομάδα, όπως και για έναν έμπειρο αμυντικό.

Οι συγκεκριμένες μεταγραφικές κινήσεις, αν δεν προκύψει κάποιο εμπόδιο, αναμένεται να 
ολοκληρωθούν πολύ σύντομα.

Χάντμπολ
Εντός έδρας Φίλιππος και Φέρωνας,

στην Κοζάνη τα κορίτσια του Ζαφειράκη

Ήττααπότηνάσπρηβούλα
γιατηΒέροιαΒ’απότονΆγιοΓεώργιο

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΑναχωρούνγιατηνΚρακοβία
οιΠαίδεςτουΖαφειράκη!
Θα παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Χάντμπολ!
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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
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
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:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕ-

ΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων 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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
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 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
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
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρμπουτα οικ. αρτιο 135 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 

12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

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 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ 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€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 με-
γάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πετρε-
λαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο πρά-
σινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ κ.λ.π. 

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στο κέντρο της Βέροιας, Αγ. 
Δημητρίου 2, απέναντι από το Δημαρχείο (Καφέ 2). Το καφέ είναι πλήρως εξο-
πλισμένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες.

Το κατάστημα πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Είναι άριστη ευκαιρία για 
εσένα που θέλεις να δημιουργήσεις μία επιχείρηση με μικρό κεφάλαιο και που 
θα σου φέρει άμεσα κέρδος. Παράδοση χώρου άμεσα.

Τώρα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαν να χαρίζεται ΜΟΝΟ 2.000,00 ευρώ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6932471771.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-

ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑ-

ΞΙ με ειδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκι-

νήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινω-

νίας 23310 71553 & 23310 

62900, ώρες επικοινωνί-

ας 9.30 με 18.30 & email: 

nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα για 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ., εκτός Δευ-

τέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών.  Πληρ.  τηλ . :  6984 

040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερ-

μαινόμενα καθίσματα και 

τιμόνι, ηλιοροφή, αερανάρ-

τηση, λάστιχα καινούργια 

11/2022, σύστημα παρκα-

ρίσματος, ABS, ESP, βο-

ήθεια εκκίνησης ανηφό-

ρας κ.ά. Τιμή 5.900 ευρώ. 

Πληρ. τηλ.: 6948 119922 κ. 

Γιώργος.
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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

τομέα της μεταποίησηςαγροτικώνπροϊόντων –παραγωγής
ειδώνδιατροφήςκαιμεσυνεχήσταθεράανοδικήπορείαστην
ελληνικήκαιδιεθνήαγορά,ζητείταιγιααπασχόλησηστιςεγκα-
ταστάσειςτης,πουβρίσκονταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–Κρύ-
αςΒρύσης,υπεύθυνοςφορτώσεων–εξαγωγικήςδιαδικασίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:
•Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπο-

ρικής διαχείρισης της εταιρίας (τιμολόγηση και έκδοση παραστα-
τικών, καρτέλες πελατών, παραλαβές εμπορευμάτων, αποστολές 
εμπορευμάτων, καταχωρήσεις παραστατικών)

•Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση κυκλώματος αποθήκης
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού και εσωτερικού για ζητήματα 

που αφορούν τις φορτώσεις 
•Επίβλεψη των συναλλαγών και των παραστατικών φόρτωσης με 

μεταφορικές εταιρίες
•Διαχείριση - αρχειοθέτηση τιμολογίων
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας για την παρακο-

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

Απαιτήσεις του ρόλου:
•Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικών ή λογιστικής
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
•Εξοικείωση και καλή χρήση των νέων τεχνολογιών
•Επιθυμητή η γνώση Galaxy ERP

Οι παροχές που συνοδεύουν τη θέση:
•Ανταγωνιστικός μισθός
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα επαγγελματικής 

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώ-
ματα αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος μεταξύ 20 – 35 ετών για εργα-
σία σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην πόλη της Βέ-
ροιας, ο οποίος να έχει εκπληρωμένες  τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό 
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές από προη-
γούμενους εργοδότες (όπου αυτές υπάρχουν). Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6985124505.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί 
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»  στο κέντρο της Βέροιας, με όλο 

τον εξολπισμό, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Πληρ. τηλ.: 6973327071κ.Χριστίνα.

Το γραφείο παραγω-
γής της ΕΘΝΙΚΗΣΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗΣ στην Εληάς 4 
στη Βέροια, ζητά άτομα 
(άρρεν και θήλυ) με:

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 
οργάνωσης

-Πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής

-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

-Συνεχής εκπαίδευση 
για την επαγγελματική 
σας εξειδίκευση και στα-
διοδρομία

-Συμμετοχή στους ε-
ταιρτικούς διαγωνισμούς 
σε ταξιδια και άλλες δρα-
στηριότητες

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

900176
Αποστολή βιογραφι-
κών στο email:
ea.veroia8690@

insurance.nbg.gr



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΑΓΟΡΑΚΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ που θα καταβάλει η ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που κα-
ταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Ψηφιακό ΑΣΔ). Στόχος της νέας ενίσχυσης, που θεσμοθετήθηκε μέσω του νόμου «Δουλειές Ξανά», είναι η ενεργοποίηση των 
μακροχρόνια ανέργων με σκοπό τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις ανάπτυξης της 
απασχολησιμότητάς τους (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση) και εύρεσης εργασίας.

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:
• Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ
• Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 27.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογέ-

νεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:
• Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/

anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous 
• Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση 

• Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω 
διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ) 

• Η καταβολή της παροχής γίνεται αυτόματα στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω 
από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ μπορούν να εισέλθουν 
στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ. 

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης 
(ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκε-
κριμένα, θα εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και θα επιβεβαιώνουν ή επικαι-
ροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ ώστε να μετατραπεί αυτόματα σε 
Ψηφιακό ΑΣΔ.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να 
κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώ-
θησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλε-
διάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια ζώσης. 

Για να κλείσουν ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι 
θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/
ex-apostaseos-exuperetese-pol i ton/exuperetese-me-
telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-
dunamikou-oaed 

Για να κλείσουν ραντεβού δια ζώσης, οι άνεργοι θα πρέπει 
είτε να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email) στο 
ΚΠΑ2 είτε να τηλεφωνήσουν στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για να βρείτε το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκετε με βάση την κατοι-
κία σας, καθώς και το αντίστοιχο email, επισκεφτείτε την ηλε-
κτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko 
 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε https://www.

dypa.gov.gr/ 
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P Βρήκα 50€ ξεχασμένα σε 
ένα παλιό τζιν. Αλλά ο πλούτος 
δεν θα με αλλάξει…

P Το μόνο χουβαρνταλίκι 
της αγάπης με ξεχασμένα λε-
φτά σε ρούχα. Συνήθως τα ε-
ντόπιζε κατά το κρέμασμα στην 
ντουλάπα.

P Δεν καταμετρήθηκαν φυ-
σικά τα χρήματα που μπήκαν στο 
πλυντήριο. Αυτά πήγαν υπέρ πί-
στεως και πατρίδος.

P Τα χαρτονομίσματα. Διό-
τι τα κέρματα τα ακούγαμε κατά 
την πλύση.

P Κι όλα αυτά μέσα σε τόσα 
χρόνια συνύπαρξης, χωρίς καν 
να έχει το δικαίωμα να δείρει ο 
ένας τον άλλον.

P  Γυναίκα είναι εκείνο το 
πράγμα που όταν το λες ‘ηρέ-
μησε’ κάνει ακριβώς το αντί-
θετο.

P Θαρρώ κάτω από τέτοιες συνθήκες διαφά-
νηκε η ανάγκη να έχουν άντρας και γυναίκα ξεχω-
ριστά κλειδιά για το σπίτι.

P Και στην πορεία ξεχωριστά δωμάτια.

P Φανταστείτε, ότι την τελευταία φορά που 
μου κρατούσε μούτρα ήταν επειδή είχαμε μαλώ-
σει άγρια κατά τη διάρκεια του ύπνου της.

P Όνειρα / πουλιά μου ταξιδιάρικα, αλλά σε 
ξύλο.

P Στα λοιπά ευρωπαϊκά. Η Καϊλή ζητά απο-
φυλάκιση με ‘βραχιολάκι’. Τι άλλο θα σκεφτούν 

αυτές οι γυναίκες για τσάμπα κοσμήματα.

P Αν η Εύα αποφυλακιστεί, να ξέρε-
τε ότι όλο το σκηνικό ήταν πρόφαση 
για να χάσει κιλά.

P Η φυλακή αδυνατίζει λόγω κακής 
κουζίνας. Δεν φταίνε τα ριγέ.

P Για βασανιστήρια σε βάρος της 
που θυμίζουν Μεσαίωνα κάνει λόγο ο 
‘Κορωπί’ Δημητρακόπουλος. Κι άντε 
εσύ να πιστέψεις δικηγόρο.

P Και:
Δυο ζευγάρια έπαιζαν πόκερ ένα από-

γευμα. Του Νίκου τού έπεσαν κατά  λάθος 
κάποια χαρτιά στο πάτωμα και έσκυψε 
να τα μαζέψει. Σκύβοντας κάτω από το 
τραπέζι για να τα μαζέψει παρατήρησε με 
έκπληξη ανοιχτά τα πόδια της Ρένας, της 
γυναίκας του Γιώργου, που δεν φορούσε 
εσώρουχο. Απόλαυσε το υπέροχο θέαμα 
και ταραγμένος και αναψοκοκκινισμένος 
σήκωσε το κεφάλι. Κάποια στιγμή πήγε στην 
κουζίνα να πάρει αναψυκτικά. Τον ακολούθησε 
λοιπόν και η Ρένα και τον ρώτησε:

- Είδες τίποτε που σου άρεσε όταν έσκυψες;
Έκπληκτος από το θράσος της, ο Νίκος της 

απάντησε ότι όντως είδε και του άρεσε πολύ. Η 
Ρένα τότε απάντησε:

- Ωραία, αν θέλεις να το… απολαύσεις θα σου 
στοιχίσει 1.000 ευρώ!

Χρειάστηκε ένα λεπτό ο Νίκος για να συνέλθει, 
να το υπολογίσει και απάντησε ότι ενδιαφέρεται. 
Του είπε τότε η Ρένα ότι ο Γιώργος, ο άντρας της, 
τις Παρασκευές δουλεύει μέχρι αργά το απόγευμα 
και ότι αν ήθελε μπορούσε να έρθει στις 2 από το 
σπίτι της. Την Παρασκευή στις 2 η ώρα, πράγματι 
πήγε ο Νίκος στο σπίτι της και αφού έκαναν ό,τι 
έκαναν, της έδωσε τα 1.000 ευρώ και έφυγε. Στις 
6 γυρνάει ο Γιώργος σπίτι και μπαίνοντας ρωτάει 

τη γυναίκα του:
- Πέρασε από εδώ ο Νίκος το μεσημέρι;
 Πανικόβλητη η Ρένα και ενώ η καρδιά της πή-

γαινε να σπάσει απαντάει:
- Γιατί; Χμμμ, ναι, πέρασε για λίγα λεπτά το 

μεσημέρι.
- Και σου έδωσε 1.000 ευρώ; ρωτάει πάλι ο 

Γιώργος;
Η Ρένα τρομοκρατημένη πλέον τελείως σκέ-

φτεται ότι από κάπου κάτι έμαθε, αλλά βρίσκοντας 
την ψυχραιμία της απαντά:

- Ναι, πράγματι μου έδωσε 1.000 ευρώ.
Τότε ο Γιώργος προς μεγάλη της έκπληξη χα-

μογελάει και λέει:
- Α, ωραία! Γιατί πέρασε το πρωί από το γρα-

φείο και δανείστηκε 1.000 ευρώ, που υποσχέθηκε 
να τα φέρει σε σένα πηγαίνοντας προς το σπίτι 
του το μεσημέρι!

Κ.Π.

Οδηγίες για το «μπόνους» των 300 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια 
ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
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