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Το «στοίχημα»
της ανεξαρτησίας

για τον Θεόφιλο Κορωνά
Λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από το δη-

μοτικό συμβούλιο ο Θεόφιλος Κορωνάς επανέρχεται 
με δημόσια δήλωσή του(βλ.σελ.3) και γνωστοποιεί την 
υποψηφιότητά του για την διεκδίκηση του δήμου Βέροι-
ας. Γιατί άραγε;

Πολλές φωνές άρχισαν να ψιθυρίζουν ότι δεν θα 
κατέβει τελικά ως υποψήφιος δήμαρχος, ενώ άλλες 
σκόπιμα ή μη την χαρακτήρισαν ως μια κομματική υπο-
ψηφιότητα υπό την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές μάλ-
λον τις φωνές απαντά ο κ. Κορωνάς αφού αποτινάσει 
χρίσματα και ταμπέλες και ξεκαθαρίζει την πρόθεσή του 
να διεκδικήσει με αξιώσεις τον δήμο δημιουργώντας μια 
ικανή ομάδα. 

Τελικά η ανεξαρτησία είναι το «στοίχημα» για τον 
Θεόφιλο, αφού γνωρίζει ότι η κομματική ταμπέλα θα 
τον κρατήσει περιορισμένο. Σαφώς ποντάρει στις ψή-
φους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα στο στόχαστρό του 
βρίσκονται οι δυσαρεστημένοι Πασόκοι που έχουν 
απομακρυνθεί από τον Βοργιαζίδη, όπως και παλιοί 
συνοδοιπόροι του στην αυτοδιοίκηση. 

Ωστόσο, όλα αυτά θα πρέπει να συμβούν εν τοις 
πράγμασι και κυρίως με την δημιουργία ενός ψηφοδελ-
τίου που θα ξεφεύγει από την κομματική ομπρέλα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσικας

«Επαναληπτικό ματς» 
για την εκλογή προέδρου 

στους φαρμακοποιούς

Νέα ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Ημαθίας θα γίνει την Πέμπτη 22 Δεκεμ-
βρίου 22, καθώς η προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου ήταν άκαρπη, αφού υπήρξε 
ισοψηφία μεταξύ του Γιώργου Χατζηγεωργίου και της Σοφί-
ας Κατή, που έλαβαν από 4 ψήφους, ενώ μία ψήφο έλαβε 
ο Αργύρης Φουκαλάς. 

Πάντως είχε διαφανεί το ντέρμπι για την ανάδειξη προ-
έδρου, αφού κανένας συνδυασμός δεν είχε εξασφαλίσει 
απόλυτη πλειοψηφία και η εκλογή προέδρου στους φαρμα-
κοποιούς πηγαίνει σε επαναληπτικό ματς. Λέτε να πάει και 
στα πέναλτι;;; 
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Ανοίγει από σήμερα για το κοινό το νέο Μουσείο
των Αιγών

Το νέο μουσείο των 
Αιγών είναι πια έτοιμο και 
ανοίγει τις πύλες του για 
όσους θέλουν να γνωρί-
σουν τις Αιγές και την ι-
στορία των Μακεδόνων, 
σήμερα  Πέμπτη 22-12-
2022 από τις 11π.μ. μέχρι 
τις 4 μ.μ. Οι επισκέπτες 
θα έχουν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν στις εξαιρε-
τικές του εκθέσεις, από 
την προϊσταμένη και τους 
αρχαιολόγους της ΕΦΑ Η-
μαθίας ενώ η είσοδος θα 
είναι δωρεάν.

Μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς
από το Επίδομα Θέρμανσης

Ξεκίνησε η σταδιακή καταβολή των χρημάτων για το επίδομα θέρμανσης 
σε παλαιούς και νέους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, ο οποίος σημείωσε ότι συνεπείς προς 
το χρονοδιάγραμμα που είχαν, προχώρησαν χθες, 21 Δεκεμβρίου, στην 
καταβολή ποσού συνολικού ύψους 188 εκατ. ευρώ σε 842.397 δικαιούχους 
του επιδόματος θέρμανσης, επί συνόλου 1.149.979 πολιτών που έχουν 
υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, περίπου, στα 2/3 
του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού ύψους 300 εκατ. ευρώ για το 
επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2022-2023, καθώς οι παλαιοί 
δικαιούχοι έλαβαν χθες ως προκαταβολή ενίσχυση που ανέρχεται έως και 
το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που τους είχε χορηγηθεί κατά 
την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η προκαταβολή θα συμψηφίζεται με 
τις επόμενες πληρωμές, η πρώτη εκ των οποίων προβλέπεται να πραγ-
ματοποιηθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Όλοι οι δικαιούχοι είδαν να 
πιστώνονται οι λογαριασμούς τους, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, έχει παραταθεί έως τις 13 Ιανουαρίου του 2023.

Χαλαρό μεσημεριανό κάλεσμα από τον εμπορικό 
σύλλογο, με αφορμή την MyVeria card

Με αφορμή την προβολή από 
τα τοπικά ΜΜΕ, της MyVeria card, 
μια κάρτα που στηρίζει όλους τους 
επαγγελματίες ιδιώτες και την τοπική 
Αγορά, μέσα από ένα σύμφωνο με 
τη συμμετοχή φορέων, όπως η Ομο-
σπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Βέροιας, ο Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας, το Σωματείο Ιδιο-
κτητών Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, ο Σύλλογος Ζαχα-
ροπλαστών και Καταστηματαρχών - 
Ζαχαροπλαστών Βέροιας και η ΠΑΕ 
Βέροιας, η Διοίκηση του Εμπορικού 
Συλλόγου παρουσία και μελών της 
παρέθεσε γεύμα στους εκπροσώπους 
των παραπάνω φορέων και των Μέ-
σων Ενημέρωσης, χθες το μεσημέρι 
στις Φλαμουριές. Η πρόεδρος Αθηνά Τσιπουρίδου υποδέχθηκε πολύ φιλικά και με φροντίδα τους καλεσμένους, ενώ πα-
ρόντες ήταν και ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης με τον αντιδήμαρχο Κ. Γρηγοριάδη. Ένα χαλαρό μεσημέρι και μάλιστα χωρίς 
πολιτικά και παραπολιτικά, με ευχές για καλές γιορτές!



Συνέντευξη Τύπου για τα πεπραγμένα του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Σελίου (ΧΚΣ) έδωσαν χθες το πρωί στο καφέ «Εκτός χάρτη» στη Βέ-
ροια, ο πρόεδρος Γιώργος Μιχαλιάς, ο ταμίας Γιώργος Τσίρης, ο διευθυ-
ντής του χιονοδρομικού Κέντρου Απόστολος Μελιόπουλος και τα μέλη 
του ΔΣ, Βίκυ Παπατζίκου και Νίκος Μπούρας.

Όπως τονίστηκε μετά από τρία χρόνια θητείας εκ των οποίων τα δύο 
πέρασαν με τον κόβιντ, πέρσι ήταν μία πολύ καλή χρονιά και φέτος το 
χιονοδρομικό είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν με την ευχή όλων να έχει 
καλό χιόνι.

Για τα οικονομικά μεγέθη του Κέντρου μίλησε ο κ. Τσίρης, λέγοντας 
ότι ο προϋπολογισμός του 2023 έχει κατατεθεί στην γενική γραμματεία 
αθλητισμού και είναι κατά 80.000 ευρώ υψηλότερος. Η τακτική επιχορή-
γηση  της χρονιάς ήταν 305.000 ευρώ και σ΄ αυτήν προστίθενται και τα 
έσοδα από τα εισιτήρια (187.000 ευρώ) και από τα μισθώματα (2.550 
ευρώ) που καλύπτουν τα λειτουργικά, ενώ, εάν δεν υπάρξουν χιόνια 
τότε θα υπάρξει έκτακτη επιχορήγηση στο Χ. Κέντρο. Όσον αφορά τα 
έξοδα του 2022 αυτά ανήλθαν στα 538.000 και για τις αμοιβές υπαλλή-
λων 185 600, σύνολο 726.727 ευρώ.

«Η διαχείριση του χιονοδρομικού κέντρου γίνεται με σύνεση και 
φειδώ, όλα τα ποσά βγαίνουν στην Διαύγεια και δεν έχουμε τίποτα να 
κρύψουμε», πρόσθεσε ο κ. Τσίρης.

Παίρνοντας το λόγο ο κ Μιχαλιάς ενημέρωσε για την πορεία της 
ποινικής δίωξης που άσκησε το χιονοδρομικό κέντρο κατά του κατηγο-
ρούμενου για το αδίκημα της κατάχρησης και υπεξαίρεσης, η οποία θα 
δικαστεί στις 2 Μαΐου του 2023. Όσο για τα πεπραγμένα, αναφέρθηκε 
στην ανακαίνιση των γραφείων του χιονοδρομικού κέντρου στη Βέροια, 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθεί το προσωπικό, 
στον εξοπλισμό με σέρβερ  των δυο γραφείων του Χ.Κ. ενώ  απο-
πληρώνονται παλαιότερα χρέη της πρώην διοίκησης. Σημαντικό έργο 
χαρακτήρισε ο πρόεδρος την μεταφορά νερού σε απόσταση 200 μέ-
τρων προς στο χιονοδρομικό κέντρο, που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην 
τεχνητή χιόνωση της baby πίστας, με κανόνι, σε περίπτωση που δεν θα 
υπάρξει φέτος χιόνι. Επίσης τοποθετήθηκε πυροσβεστικός κρουνός και 

έγινε λιθοτριψία και στις δύο πίστες κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και 
καιρό, όπως είπε. Αναφέρθηκε επίσης στην σύνδεση και εκκαθάριση 
του υποσταθμού με τους συσσωρευτές για φθηνότερο ρεύμα μετά και 
τη διόρθωση του συνημίτονου, οπότε θα επιτευχθεί  οικονομία στο 
ρεύμα κατά 40% . Στο χώρο των τροχόσπιτων είπε οτι θα γίνουν δύο 
στύλοι αναρρίχησης, για χειμώνα και καλοκαίρι ενώ έχει συνταχθεί και 
κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του κέντρου. Ο κ. Μιχαλιάς ενημέ-
ρωσε ότι  έγιναν σημαντικές ενέργειες για την παραχώρηση κτιρίων 
που ανήκουν στην Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, ώστε με την 
στήριξη της αντιπεριφέρειας να παραχωρηθούν οι χώροι αυτοί για τα 
καταστήματα. Είπε επίσης ότι εγκρίθηκαν 7 θέσεις μόνιμου προσω-
πικού που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ. 

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε σε δημοσίευμα «περί ανετοιμότητας του 
ΧΚΣ», τονίζοντας ότι «η διασπορά ψευδών διώκεται ποινικά και δεν 
μπορεί να γράφεται ότι επειδή είναι δημόσιο το χιονοδρομικό κέντρο 
δεν λειτουργεί σωστά». Ο σκοπό μας είναι η λειτουργία του χιονοδρο-
μικού κέντρου, χειμώνα-καλοκαίρι, επεσήμανε τέλος,  ο κ. Μιχαλιάς.

Μια παρατήρηση για το ιδιοκτησιακό έκανε ο κ. Τσίρης, λέγο-
ντας ότι «άλλο κομμάτι ανήκει στην Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, 

άλλο στον Μικρό Μερά, εμείς όμως θα θέλαμε να ξέρουμε τα όριά μας 
και τι ακριβώς έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να κάνουμε 
δουλειά σε σχέση με τα κτίρια».

Ο κ. Μελιόπουλος στάθηκε στα σημαντικά που έγιναν, όπως είπε, 
και αφορούν στη λύση με το νερό και τη σύνδεση του χιονοδρομικού 
κέντρου με το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ, στην αύξηση ισχύος στο δίκτυο του 
χιονοδρομικού κέντρου με αποτέλεσμα να μην πέφτουν πλέον οι ασφά-
λειες, στο θέμα της εξοικονόμισης ρεύματος καθώς και στην εξασφάλι-
ση των 7 θέσεων εργασίας.

Στα προσεχώς της διοίκησης, δόθηκε το ΟΚ από την ΔΕΔΔΗΕ να 
χορηγηθούν 150 κολόνες για περίφραξη του χιονοδρομικού κέ-
ντρου ή για  παγίδες (φυσικοί φράχτες) ώστε να μη χάνεται το χιόνι 
από τις πίστες, κάτι που ωστόσο, χρειάζεται μία δαπάνη 500 περίπου 
ευρώ για τη μεταφορά τους από τον Βόλο από όπου θα παραλάβουν τις 
κολώνες προς το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου. 

Για επιπλέον στήριξη και προβολή του Κέντρου με διάφορες εκ-
δηλώσεις μέσα από εικαστικές και καλλιτεχνικές δράσεις , έκανε 
λόγο η κ Παπατζίκου, ενώ ο κ. Μπούρας χαρακτήρισε εκρηκτική 
την περσινή χρονιά, όλες τις ημέρες λειτουργίας του Χιονοδρομικού, 
αφού, μόνο το πρώτο σαββατοκύριακο που χιόνισε πέρσι, είχε τουλάχι-
στον 15.000 επισκέπτες. 

Σ ερώτηση για την σύνδεση - σύζευξη των δύο χιονοδρομικών 
κέντρων του νομού, (Σέλι – 3-5 Πηγάδια) η διοίκηση την χαρακτήρισε 
σημαντική ως στόχο, πλην όμως, «ανήκει στην αρμοδιότητα της πολιτεί-
ας και των δήμων και δεν υπάρχει ακόμα σχετικός τουριστικός χάρτης».

Όσο για τις γιορτές, ακόμα και χωρίς χιόνι, η καρέκλα θα λειτουργή-
σει, δωρεάν, για τους επισκέπτες.

Σοφία Γκαγκούση
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Γνωστοποίηση 
υποψηφιότητας για 
τον Δήμο Βέροιας

Με αίσθημα ευθύ-
νης αλλά και ιδιαίτερη 
χαρά , γνωστοποιώ την 
υποψηφιότητα μου ως 
Δήμαρχος Βέροιας στις 
επερχόμενες  εκλογές 
του 2023. Η απόφαση 
μου αυτή , όπως είναι 
προφανές , συνεπάγεται 
με την σύνθεση μιας νέ-
ας ανεξάρτητης   ομάδας 
και στην κατάρτιση ενός 
ψηφοδελτίου με πρόσω-
πα νέα   αλλά και έμπει-
ρα , άφθαρτα στο σύνο-
λό τους ,   το οποίο  θα 
έχει αναφορά στον ευρύ-
τερο  προοδευτικό χώρο 
, χωρίς όμως  χρίσματα  
,  στεγανά και ταμπέλες . 

Θεωρώ πως μετά από την ενεργή μου ενασχόληση ως εκλεγμένος 
δημοτικός σύμβουλος Βέροιας εδώ και αρκετά χρόνια  , αντιδήμαρχος 
και πρόεδρος δημοτικών επιχειρήσεων  , έφτασε επιτελούς η στιγμή   
η νέα γενιά,  να βγει στο προσκήνιο, να αναλάβει πρωταγωνιστικό 
ρόλο  και να δώσει προοπτική και όραμα  στον Δήμο μας .

Προσκαλώ λοιπόν από σήμερα ,  όλους τους συνδημότες μας   και 
τους  φορείς του Δήμου μας , να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή , 
ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού ένα πρόγραμμα αλλά και ένα 
ψηφοδέλτιο ,που  θα δώσει την δυνατότητα μέσα από μια ανοιχτή , 
διαρκή  και παραγωγική διαδικασία διαλόγου , να διαμορφωθούν οι 
συνθήκες και η ομάδα,  που θα θέσει τις βάσεις για το Δήμο που οι 
περισσότεροι ονειρευόμαστε.  

Έναν Δήμο που θα αξιοποιήσει επιτέλους τον φυσικό πλούτο  που 
τον περιβάλλει , το μνημειακό του  απόθεμα,  θα είναι δίπλα στους  
δημότες με τις υπηρεσίες  του διευκολύνοντας της καθημερινότητα 
τους  και  θα βοηθήσει   ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με έργα υ-
ποδομών,   ασκώντας παράλληλα και τον παρεμβατικό του ρόλο ,τον 
οποίο τα τελευταία χρόνια κάποιοι επέλεξαν να ξεχάσουν.  

Αρχικός μας  στόχος   η συμπόρευση  όλων των υγειών δυνάμεων 
και προσωπικοτήτων ,  για μια νέα αρχή για τον Δήμο Βέροιας.  

Με τιμή 
Θεόφιλος Κορωνάς 

Μεγάλη ανταπόκριση 
στη συλλογή μεταχειρισμένων 

παιχνιδιών και βιβλίων 
«Επιχείρηση Replay» 

Με τη συγκινητική συμμετοχή πολιτών της Βέροιας που αντα-
ποκρίθηκαν με ιδιαίτερη ζέση και ευαισθησία στο κάλεσμα συλλο-
γής μεταχειρισμένων βιβλίων και παιχνιδιών, πραγματοποιήθηκε 
η πενθήμερη δράση «Επιχείρηση Replay» που διοργάνωσε ο Δή-
μος Βέροιας σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
και συνέλλεξε το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Η δράση συλλογής επαναχρησιμοποιούμενων παιχνιδιών 
και βιβλίων έτυχε ευρείας ανταπόκρισης από επώνυμους και α-
νώνυμους πολίτες και ολοκληρώθηκε με την παράδοσή τους σε 
κοινωνικές δομές της Βέροιας. Εκείνες με τη σειρά τους θα τις δι-
ανείμουν σε παιδιά και οικογένειες, οι οποίες, ειδικότερα τις μέρες 
των γιορτών, έχουν ανάγκη από στήριξη και αγάπη.

Ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας και μέλος του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Βασίλης Παπαδόπουλος παρέδωσαν χάρτινες 
ανακυκλώσιμες σακούλες γεμάτες με βιβλία και παιχνίδια στην 
πρόεδρο του «Ομίλου Προστασίας Παιδιού», κα Καίτη Γαλλίκα, 
στην εκπρόσωπο του Συλλόγου «Πρωτοβουλία για το Παιδί», κα 
Ελίζα Καραβασίλη, στον πρόεδρο του «Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. 
Ημαθίας», κ. Ιωάννη Βελέντζα και στη διευθύντρια Πρόνοιας του 
Δήμου Βέροιας, κα Αναστασία Δούκα, για τις δομές του Παραρτή-
ματος Ρομά και του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στόχος της δράσης με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο 
ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα της ανακύκλωσης 
και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών. 

Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους δημότες που χάρισαν 
απλόχερα ένα βιβλίο ή ένα παιχνίδι ως πράξη αγάπης και φιλίας 
προς τα παιδιά που θέλουν αλλά δεν μπορούν να το αποκτήσουν. 

Επόμενο ραντεβού σε επόμενη ανάλογη δράση, πάντα με τη 
βοήθεια και τη συμβολή όλων των πολιτών της Βέροιας.

Συνέντευξη Τύπου χθες της διοίκησης, για τα πεπραγμένα 
Μεταφορά νερού, αύξηση ισχύος, οικονομία ρεύματος 

κατά 40%, έγκριση 7 θέσεων εργασίας και λιθοτριψία στις πίστες, 
μεταξύ των παρεμβάσεων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου



 Με τα «φτερά» της ΛΟ.ΣΥ.ΝΑ. η 
ποίηση ταξίδεψε από το 1821 σε απ’ 
άκρη σ’ άκρη τον Νομό Ημαθίας.

Εκπρόσωποι της Λογοτεχνικής συ-
ντροφιάς Νάουσας συναντήθηκαν, την 
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου   με την Αντιδή-
μαρχο Παιδείας και Ισότητας των Φύ-
λων του Δήμου Βέροιας κ.  Συρμούλα 
Τζήμα – Τόπη και την Τρίτη 20 Δεκεμ-
βρίου με τον Πρόεδρο Σχολικής Επι-
τροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας κ.  Γεώργιο 
Μαντζώλα, προκειμένου να δωρίσουν 
αντίτυπα της συλλογικής ποιητικής και 
εικαστικής ανθολογίας «Η Ποίηση τα-
ξιδεύει στο… 1821» προς διανομή στα 
Γυμνάσια, Λύκεια και στις βιβλιοθήκες 
των Δήμων Βέροιας και Αλεξάνδρειας. 

Με αυτήν την προσφορά ολοκλη-
ρώνεται η διανομή της συγκεκριμένης 
ανθολογίας στα σχολεία -δημοτικά, γυ-
μνάσια, λύκεια- και σε πολιτιστικούς 
φορείς του Δήμου Νάουσας καθώς και 
σε γυμνάσια, λύκεια και βιβλιοθήκες 
των Δήμων Βέροιας και Αλεξάνδρειας.

H Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας 
(ΛΟ.ΣΥ.ΝΑ.) γράφει την πορεία της με 
πολυποίκιλες δραστηριότητες από το 
2017. 

Στις δράσεις της συμπεριλαμβά-
νονται η αφιλοκερδής έκδοση του ο-
μιλούντος βιβλίου με τίτλο «Λάμψεις 
Ποιητικές», απευθυνόμενο ειδικά σε 
άτομα με μειωμένη όραση, το οποίο 
διανεμήθηκε σε συλλόγους Τυφλών 
στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, παρουσι-
άσεις εντοπίων και μη συγγραφέων, αλληλοστήριξη και 
συμμετοχή μελών σε συλλογικά έργα και σύνδεση με 

αντίστοιχες συλλογικότητες γειτονικών νομών.
«Φίλοι του βιβλίου, εραστές  της τέχνης & του πολιτι-

σμού, τεχνίτες του λόγου, με κύριο μέλημά μας τη χαρά 
της δημιουργίας μακριά απ’ την ψυχοφθόρο καθημερινή 

βάσανο. Σήμερα που απειλούνται οι αξίες του πολι-
τισμού μας κι αλλοιώνονται τα ήθη και τα έθιμά μας, 
αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο στην αλλοτρίωση.»

Γιώργος Αγγελιδάκης,  Μερκούριος Γιάντσης
Ξανθίππη Γκιούρου, Στέλλα Ζωγραφοπούλου  
Χρήστος Κωστελίδης,  Αλέξανδρος Λυσιμάχου
Δημήτρης Ντίκας,  Ευθυμία Ρακιτζή,  Ντίνα Πα-

λιομπέη 
Μαρία Α. Ρέντη - Κολτσάκη, Δήμητρα Ταμπάκη.
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Φωταγώγηση 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 

στον Διαβατό
Ο Μορφωτικός Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Διαβατού στο 
πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων των Χριστου-
γέννων, διοργανώνει την 
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και 
ώρα 18:00 στην Πλατεία 
του Διαβατού την εκδήλω-
ση φωταγώγησης του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου, με 
μουσική, χορό, τραγούδια, 
κεράσματα και εκπλήξεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

Η ΛΟ.ΣΥ.ΝΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ… Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του Σωματείου Εργαζομένων 

της ΑΛ.Μ.ΜΕ. για τα παιδιά 

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΛ.Μ.ΜΕ. διοργάνωσε 
για άλλη μια χρονιά τη χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων της.

Ο πολυχώρος Βowling City, όπου πραγματοποιήθηκε η γιορτή, πλημμύρισε από παιδι-
κές φωνές και γέλια, καθώς οι μικροί φίλοι αξιοποίησαν με κέφι και χαρά τη πληθώρα δρα-
στηριοτήτων που διαθέτει ο χώρος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Άγιος Βασίλης μαζί με τον πρόεδρο του σωματείου, 
Νίκο Βουλτσινό και άλλα μέλη του σωματείου, μοίρασαν δώρα στα μικρότερα παιδιά των 
εργαζομένων. 

Ακολούθησε βράβευση των επιτυχόντων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων καθώς 
και των αριστούχων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου με χρηματικά έπαθλα. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους γονείς και τα παιδιά τους να ανταλλάσσουν ευχές 
για καλά Χριστούγεννα και μια νέα χρονιά γεμάτη από υγεία, ευτυχία και πρόοδο. 

Το Σωματείο 

Στην ΕΡΤ3 το Δημοτικό 
Σχολείο Σταυρού

Στο Δημοτ ικό 
Σχολείο Σταυρού, 
την  Παρασκευή 
το πρωί της 16ης 
Δεκεμβρίου, στο 
πλα ίσ ιο  της  υ -
λοπο ί η σ η ς  το υ 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
European School 
Radio, η υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός του 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς ,  
Μουταφίδου Ειρή-
νη, σε συνεργασία 
με τη ραδιοφωνική 
της ομάδα, τους 
«Ραδιοδιάσημους», μίλησαν ζωντανά (μέσω Skype) στην τηλεοπτική εκπομπή «Μέρα με 
χρώμα» που μεταδίδεται από το κανάλι της ΕΡΤ3, για τις πλούσιες εμπειρίες τους που 
απεκόμισαν από την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών στις δύο τελευταίες σχολικές 
χρονιές.

Συγχαίρουμε θερμά την υπεύθυνη εκπαιδευτικό και τους μαθητές μας για τη δράση τους 
αυτή, η οποία αποδεικνύει στην πράξη ότι η συνεχής και αρμονική συνεργασία εμπνευσμέ-
νων εκπαιδευτικών και φιλομαθών μαθητών αναβαθμίζει το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο 
και μετατρέπει την απλή μετάδοση γνώσεων σε πραγματική παιδεία.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Σαββίδου Όλγα

Reunion παλιών 
συμμαθητών 

 Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, βρα-
δάκι κατά τις 8, στον Πολυχώρο της Ελιάς, 
γίνεται μια προσπάθεια να ανταμώσουμε οι 
παλιοί συμμαθητές, για πρώτη φορά, αν και 
αποφοιτήσαμε το 1981 από το 2ο Λύκειο 
Αρρένων. 

Είναι ευκαιρία να ξαναπάρουμε παρου-
σίες, να μετρήσουμε τις απουσίες, να ανα-
πολήσουμε στιγμές,  να κλάψουμε και να 
γελάσουμε. 

Την Τετάρτη λοιπόν, παραμονές Πρωτο-
χρονιάς, ας κάνουμε την προσπάθεια.  

Είμαστε ακόμη νέοι, αν και μεσήλικες και 
κάποιοι μας παππούδες, με όρεξη για ζωή. 

Για επικοινωνία και λεπτομέρειες στον 
Ζυγουλιάνο Στέργιο 6945101752 και στον 
Παυλίδη Παύλο 6978116256 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κ. Συρμούλα 

Πέτκου (σύζυγος Γεωργίου Μανέκα) για την προσφορά του ποσού των 800,00€ προς τον 
Σύλλογο με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας

Κύρτσος Ιωάννης  Τσίρης Γεώργιος

Με την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Ισότητας των Φύλλων
 του Δήμου Βέροιας κ. Συρμούλα Τζήμα - Τόπη

Με τον Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής  Β’βάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας κ.  Γεώργιο Μαντζώλα



Συνέντευξη Τύ-
που παραχώρησε 
το πρωί της Τρίτης 
20 Δεκεμβρίου 2022 
ο πρώην βουλευτής 
Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ 
Τάσος Σιδηρόπου-
λος, με σκοπό αφε-
νός να απαντήσει 
και να ξεκαθαρίσει 
τα όσα έγιναν με την 
δικαστική περιπέτεια 
στην οποία ενεπλά-
κη και αθώωθηκε 
πανηγυρικά, αλλά 
και να ανακοινώσει 
την πρόθεσή του 
να είναι υποψήφι-
ος βουλευτής με το 
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλ-
λαγής στις επόμενες 
εκλογές. 

Ο Τάσος Σιδηρό-
πουλος, εμφανώς 
συγκινημένος, άνοι-
ξε τα χαρτιά του μετά από «7 πέτρινα χρόνια», όπως 
είπε, αναφερόμενος στις περιπέτειες που τον έμπλε-
ξαν άδικα. Πλέον, οι αποφάσεις των δικαστηρίων 
όχι μόνο είναι αθωωτικές για αυτόν, αλλά καταδικά-
στηκαν και καλούνται να τον αποζημιώσουν όσοι τον 
κατηγόρησαν και τον ενέπλεξαν άδικα, όπως απο-
φάνθηκε η Ελληνική Δικαιοσύνη. 

Όπως τόνισε ο πρώην βουλευτής, «σε ζητήματα 
αρχών και αξιών δεν κάνω εκπτώσεις» και τόνισε 
ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να προδώσει την εμπιστο-
σύνη των πολιτών που τον έστειλαν τρεις φορές ως 
εκπρόσωπός του στη Βουλή. Μάλιστα, αναφέρθηκε 
σε 3 στιγμές του παρελθόντος, προς επίρρωση των 
όσων έλεγε. 

Πρώτον, όταν δόθηκε η δυνατότητα για να πληρω-
θούν αναδρομικά χρήματα οι βουλευτές (του αναλο-
γούσε το ποσό των 250 χιλ. ευρώ περίπου) αρνήθηκε 
με επιμονή να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, καθώς 
μπορεί να ήταν νόμιμο, αλλά δεν 
ήταν ηθικό. 

Δεύτερον, ήταν ανάμεσα 
στους 15 βουλευτές που είχαν 
αναλάβει την πρωτουβουλία να 
ζητήσουν από τον τότε πρόεδρο 
της Βουλής Φίλιπππο Πετσάλνι-
κο να αναληφθεί νομοθετική 
πρωτοβουλία για να ανοιχθούν 
όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
των βουλευτών. 

Τρίτον, αναφέρθηκε σε περι-
στατικό που του τηλεφώνησε υ-
πάλληλος της Βουλής, αρμόδιος 
για τον έλεγχο των Πόθεν Έσχες, 
τρία χρόνια μετά την λήξη της 
θητείας του και του ζήτησε να 
βρεθούν. Ο ίδιος θεώρησε ότι 
πρόκειται για κάποιο λάθος στην 

δήλωση, αλλά όταν βρέθηκαν του ανέφερε ο υψη-
λόβαθμος υπάλληλος πως ήθελε να τον συναντήσει 
διότι στα 30 χρόνια που ελέγχει τα Πόθεν Έσχες των 
βουλευτών ήταν από τις σπάνιες φορές που είδε βου-
λευτή να μην αυξάνει ούτε κατά 1 ευρώ τις καταθέσεις 
του και να μην αγοράζει ούτε ένα σπίτι! 

Για τα σημερινά δεδομένα, ο κ. Σιδηρόπουλος τό-
νισε ότι είχε σκόπιμο απομακρυνθεί από τα κομματικά 
δρώμενα έως ότου ξεκαθαριστεί η υπόθεσή του. Τώ-
ρα που έλαμψε η αλήθεια, όπως και το 2019, έκανε 
αίτηση για να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Και για 
όσους σχολιάζουν ότι επανήλθε τώρα που υπάρχει 
ενδεχόμενο έδρας, ο Τάσος Σιδηρόπουλος τόνισε ότι 
και το 2019 είχε κάνει αίτηση, που δεν ήταν τα «καλά» 
χρόνια, απλά κάποιοι φρόντισαν με μεθοδεύσεις και 
ενδεχομένως συκοφαντίες να εκμεταλλευτούν την 
περιπέτειά του. 

Νίκος Βουδούρης
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20 χρόνια στον καθηρημένο 
ιερέα της Μητρόπολης 

Βεροίας που έριξε βιτριόλι 
σε 7 Μητροπολίτες 

Ποινή φυλάκισης 20 ετών επέβαλε το Α’ Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στον Βασίλειο Κόμ-
βο, τον καθηρημένο πια Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτο, ο οποίος στις 23 Ιουνίου του 2021 έριξε καυστικό 
υγρό σε επτά Μητροπολίτες που μετείχαν στο Συνοδικό Δικαστήριο που εξέταζε την καθαίρεσή του, 
καθώς και σε αστυνομικό που τον σταμάτησε από την δράση του. 

Ο Σερραίος στην καταγωγή πρώην κληρικός που έφερε το όνομα Θεοφύλακτος (κατά κόσμον Βα-
σίλειος Κόμβος), είχε χειροτονηθεί σε Μητρόπολη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 
και ακολούθως μετατέθηκε σε Μητρόπολη της Πελοποννήσου. 

Κατόπιν θετικής εισήγησης του Μητροπολίτη εκείνου στην Πελοπόννησο, έγινε δεκτός από τον Μη-
τροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονα και αρχικά τοποθετήθηκε στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας. Εκεί άρχισαν 
τα πρώτα προβλήματα και όταν έφτασε στο σημείο να πιαστεί στα χέρια με τον ψάλτη της εκκλησίας 
του χωριού, απομακρύνθηκε. Ήδη όμως είχαν αποκαλυφθεί οικονομικές ατασθαλίες και υπέγραψε 
χαρτί σε συμβολαιογράφο ότι θα έδινε μέρος του μισθού του για να καλυφθεί το ποσό των 10.000 ευ-
ρώ που φερόταν να έχει υπεξαιρέσει. 

Τελικά, δεν έδωσε ούτε ευρώ, αλλά ο Μητροπολίτης Βεροίας, κατόπιν έντονης πίεσης και δηλώ-
σεων μετανοίας, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Τον τοποθέτησε αυτή την φορά στο Καλοχώρι του 
Δ. Αλεξάνδρειας, αλλά του αφαίρεσε κάθε πρόσβαση στο παγκάρι και την οικονομική διαχείριση του 
ναού, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον πρώην ιερέα. Εκείνη την περίοδο, το 2018, συνελήφθη για 
ναρκωτικά και τέθηκε σε αργία, ενώ παράλληλα εξετάζονταν και τα οικονομικά αδικήματα. 

Σύμφωνα με το Εκκλησιαστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται στην εκκλησία, το Μητροπολιτικό Δικαστή-
ριο δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει καθαίρεση, για αυτό και παραπέμφθηκε αρμοδίως στα Δικαστήρια 
της Συνόδου, παράλληλα βέβαια με τα ποινικά δικαστήρια που είχε να αντιμετωπίσει. 

Ο Βασίλειος (Θεοφύλακτος) Κόμβος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι η υπόθεση της σύλληψης 
για ναρκωτικά ήταν σκευωρία και ανέφερε ότι δεν καταδικάστηκε ποτέ για ναρκωτικά. Όπως είπε, ήταν 
κατηγορούμενος στο Συνοδικό Δικαστήριο για οικονομικά σκάνδαλα ύψους 10.000 ευρώ στην ενορία 
Αγία Βαρβάρα Βεροίας, ενώ το σύνολο της απολογίας του βασίστηκε αφενός στην έλλειψη ανθρωπο-
κτόνου πρόθεσης, αλλά και σε ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε από παιδί . 

Να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων, ο οποίος έστειλε για καθαίρεση τον Κόμ-
βο στο Συνοδικό Δικαστήριο, μιλώντας μία μέρα μετά την επίθεση στον ραδιοφωνικό σταθμό ΑΚΟΥ 
996 είχε αναφέρει: «Θέλει να τον βγάλει τρελό (ο δικηγόρος). Αυτός λειτούργησε με τόση εγκλημα-

τική σύνεση. Πήρε το 
υγρό από το διαδίκτυο, 
το έβαλε στα μπουκά-
λια μέσα στην αίθουσα. 
Δεν είπε τίποτα άλλο. 
Δεν έβριζε. Απλά έβγα-
λε τα μπουκάλια και τα 
έριξε». 

Νίκος Βουδούρης

δείτε την 
συνέντευξη 
στο laosnews.gr

Τ. Σιδηρόπουλος: 
Έζησα «7 πέτρινα χρόνια» 

αλλά δικαιώθηκα 
και οι συκοφάντες μου 

καταδικάστηκαν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 40/2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ» με έδρα τη Βέροια και σκοπό τον αναφερόμενο στο 
καταστατικό, που εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα 
νέα άρθρα 1 - 24 σύμφωνα με το από 14/12/2022 τροπο-
ποιημένο καταστατικό.

ΒΕΡΟΙΑ 21/12/2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΜΔΣΒ 548)

ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 26 ΒΕΡΟΙΑ



Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερω-
τική εκδήλωση για την ακτινιδιά, που διορ-
γάνωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Σκύδρας και την Περιφερειακή 
Ενότητα Πέλλας, στις 16 Δεκεμβρίου 2022, 
στο πλαίσιο των δράσεων του Οργανισμού 
για την κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού. 

Η ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η καλ-
λιέργεια της ακτινιδιάς στην Π.Ε. Πέλλας: 
ορθές πρακτικές και προοπτικές», πραγμα-
τοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας παρουσία πλήθους 
ενδιαφερομένου κοινού, καθώς το ακτινίδιο 
αποτελεί από τις πλέον εξελίξιμες καλλιέρ-
γειες για τους παραγωγούς της Πέλλας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Π. Χα-
τζηνικολάου, ο οποίος, κατά την ομιλία του, 
τόνισε την ανάγκη συλλογής του γενετικού 
υλικού της ακτινιδιάς είτε στην Τράπεζα Δι-
ατήρησης Γενετικού Υλικού του Οργανισμού 
στη Θέρμη, είτε σε άλλο σημείο κατόπιν 
συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέ-
ων με στόχο τη διατήρηση και  παραγωγή 
πιστοποιημένου υλικού. 

Ακολούθησαν οι ομιλίες των προσκεκλη-
μένων ομιλητών, οι οποίοι ανέπτυξαν θέμα-
τα μεγάλου ενδιαφέροντος για τις προοπτι-
κές και τα προβλήματα της συγκεκριμένης 
καλλιέργειας που αναζητούν άμεση λύση και 
αφορούν Παραγωγούς, Γεωπόνους, καθώς 
και όλους τους Φορείς - Οργανισμούς και 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
αγροτικό χώρο. 

Συγκεκριμένα, ο Δρ Σ. Μαρνασίδης, Γεω-
πόνος, ΔΑΟΚ ΠΕ Πέλλας, ανέπτυξε το θέμα 
«Υφιστάμενη κατάσταση της καλλιέργειας 
της ακτινιδιάς, προβλήματα και προοπτι-
κές», ο Δρ Θ. Σωτηρόπουλος, Δ/ντής Ερευ-

νών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Φυλλο-
βόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, 
μίλησε για τη «Θρέψη - Λίπανση ακτινιδιάς», 
ο κ. Σ. Παστόπουλος, Ιδιώτης Γεωπόνος 
από τα Γιαννιτσά, εστίασε στο θέμα «Εχθροί 
και ασθένειες της καλλιέργειας της ακτινιδιάς 
και τρόποι αντιμετώπισής τους», ο κ. Ε.

Γκλαβάκης, MSc Γεωπόνος - Φυτωριού-
χος από την Πιπεριά Αριδαίας, ενημέρωσε 
για «Καλλιεργητικές φροντίδες - Συστήμα-
τα διαμόρφωσης», ο κ. Α. Κωνσταντινίδης, 
Γεωπόνος-Δ/ντής πωλήσεων της VITRO 
HELLAS, μίλησε για τις «Καλλιεργούμενες 
ποικιλίες ακτινιδιάς», ο κ. Θ. Καρακουλάκης, 
Τμήμα αντιχαλαζικής προστασίας της ΕΥΡΩ-
ΦΑΡΜ Α.Ε., αναφέρθηκε στην «Αντιχαλαζική 
προστασία της καλλιέργειας της ακτινιδιάς» 
και τις ομιλίες ολοκλήρωσαν η κα Ζ. Σεϊτα-
νίδου, Γεωπόνος της ΝΕΑ STAR FRUIT και 
ο κ. Ζ. Μανώσης, Γεωπόνος της ΖΕΥΣ Α-
ΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ, που ανέπτυξαν το θέμα «Προ-
βλήματα και προοπτικές στην εμπορία και 
διάθεση των ακτινιδίων». 

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων 
ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας, κ. 
Τζαμτζής, οι Δήμαρχοι Πέλλας και Έδεσ-
σας, κκ. Στάμκου και Γιάννου αντίστοιχα, 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Ζέρζης, η 
Διευθύντρια του παραρτήματος ΕΛΓΑ στη 
Βέροια, κα Παππά, ο 
Πρόεδρος της Εθνικής 
Ένωσης Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών, κ. Γιαννα-
κάκης, Αντιδήμαρχοι και 
στελέχη της αυτοδιοίκη-
σης, εκπρόσωποι αγρο-
τικών φορέων, υπάλλη-
λοι υπηρεσιών (ΔΑΟΚ), 
γεωπόνοι και πολλοί 
αγρότες.
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Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τα Σωματεία Πω-
λητών Λαϊκών Αγορών Ημαθίας, το Δήμο Βέροιας 
και την Περιφερειακή Ενότητας Ημαθίας, για την 
προσφορά τροφίμων, και ειδών ένδυσης,  προς 
κάλυψη των καθημερινών αναγκών του Ξενώνα 
Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής 
αναφοράς συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου 
όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ανθρώ-
πων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων 
ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον τοπικό μας 
πολιτισμό.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 
-2020).  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου 
 Η Γραμματέας

Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΑΔΑ: ΨΩΓ0ΟΛΣΓ-04Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(Κ.Ε.Δ.Α.) 

Αλεξάνδρεια 21.12.2022 
Αριθ.πρωτ.: 1960

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ‘’ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.)’’
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο.) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την αιτιολογική έκθεση του Ν.4151/2013 και την παρ.6 του 
αρθ.39 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το οργανω-
τικό πλαίσιο των ΠΑγΟ, η ΓΓΑ, τα εποπτευόμενα από αυτήν νομικά 
πρόσωπα, καθώς και οι φορείς υλοποίησης  των Προγραμμάτων 
Άθληση για  Όλους, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχο-
λούν ΠΦΑ αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των πιο πάνω 
προγραμμάτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 
Χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/2013, σύμφωνα με το 
οποίο οι Π.Φ.Α. εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αρίθμ. 33/2006 
ΠΥΣ (Ά 280) και υπόκεινται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό 
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).

5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτι-
κού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»

6. Την ΚΥΑ με  Αριθ.:   ΥΠΠΟΑ/ 01/11/2022/Α.Π.:526568 με  θέμα  
«Έγκριση  κατανομής και Πλήρωσης Υφιστάμενων Θέσεων εποχικού 
προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.),για 
την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων  Άθλησης για Όλους 
των  ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και των  ΝΠΙΔ αυτών για 
την περίοδο 2022-2023»  με την  οποία εγκρίθηκαν  για την Κ.Ε.Δ.Α. 
δώδεκα (12) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

7. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ 15/11/2022 Α.Π.:559843    απόφαση 
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα:«ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΑΡΚΕΙΑ Π.Α.γ.Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-
2023» με το οποίο εγκρίθηκαν για την Κ.Ε.Δ.Α.  δεκαοκτώ  (18)  
τμήματα για την υλοποίηση Ειδικών   Προγραμμάτων. 

8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ 03.03.2022 ΑΠ: 87678  βεβαίωση πι-
στοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. 

9. Την αριθ.55/2022 με ΑΔΑ:61ΝΚΟΛΣΓ-ΣΦ2 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ  με θέμα:«Λήψη απόφασης για 
την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού  ‘’Πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής’’ για την υλοποίηση Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης  για 
Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2022-2023»

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
Την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου  –ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  , συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία 
αποζημίωση, για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων 
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.),  μεγάλης διάρκειας - περιόδου 
2022-2023,  με τα εξής  απαιτούμενα τυπικά  προσόντα  και 
χρονική διάρκεια:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότη-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου 
(Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΦΕΚ 461/

Β΄/14.2.2020), όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 31-08-
2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλ-

λουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγρά-
φονται στο άρθρο 7, παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία 
στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην από-
κτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που α-
ναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχι-
ακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώ-

σεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής 
κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών 
ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού 
χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά 
προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δι-
καιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφι-
κό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή 
υφίστανται)

1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου 
ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως 
αναφέρονται στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου.

Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας 
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας - εντοπιότητα
Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των 

υποψηφίων
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κρι-

τήρια όπως προβλέπονται στις παραγράφους 7.3, 7.4 και 7.5 του 
ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου

Σύμφωνα με το β εδάφιο της παρ. 7.4 του Ο.Π.  η σχετική 
προϋπηρεσία  είναι προαπαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θέ-
ση του Π.Φ.Α.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής 

προσλήψεων προσωπικού, σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαισίου 
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν: α) στην εξώ-
θυρα των γραφείων της κοινωφελούς επιχείρησης (οδός Βεροίας 
- Δημοτικό Κολυμβητήριο) και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων η-
μερών, από την επόμενη  ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, 
στα γραφεία της επιχείρησης  στην οδό Βεροίας- Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  αυτοπρο-

σώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  απευθύνοντάς 
την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας στην ακόλου-
θη διεύθυνση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300 
Αλεξάνδρεια, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσί-
ευσης της παρούσας    και  λήγει εντός 10  εργάσιμων ημερών.  
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο φορέας υλο-
ποίησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές ε-

φημερίδες του Νομού Ημαθίας, Ανάρτηση της ανακοίνωσης  στην 
εξώθυρα των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Παραγωγοί, ενημερώθηκαν 
για την ακτινιδιά, από τον 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ   

Φυσικής  Αγωγής’’  για  την  υλοποίηση  Ειδικών  Προγραμμάτων  Άθλησης   για  Όλους

(Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2022-2023»

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου  –ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου  , συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για

την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.),  μεγάλης διάρκειας -

περιόδου 2022-2023,  με τα εξής  απαιτούμενα τυπικά  προσόντα  και χρονική διάρκεια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πτυχιούχος Φυσικής

Αγωγής

 με κύρια ή δευτερεύουσα

ειδικότητα

ή άδεια / αναγγελία

άσκησης επαγγέλματος

προπονητή στην Ειδική

Αγωγή

1

Πτυχιούχος Φυσικής

Αγωγής

 ή 

τυχόν διαφορετική

ονομασία ανά Σχολή

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

και Αθλητισμού για τη

ζητούμενη ειδικότητα

έως

31-08-2023

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει  κατόπιν  μοριοδότησης,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του

Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) ,

όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 31-08-2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτησή  τους  πρέπει  να υποβάλλουν  υποχρεωτικώς τα κάτωθι

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 7, παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.:

1. Βιογραφικό  σημείωμα  που  να  αναφέρεται  στην  προϋπηρεσία  στα  προγράμματα,  στην

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή

ειδικότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο

βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής,  ειδικότητας,  μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού

διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία

του  κυρίου  φορέα  ασφαλιστικής  κάλυψης  (μισθολογικές  καταστάσεις  Ι.Κ.Α.  ή  άλλων

ασφαλιστικών  ταμείων)  ή  βεβαιώσεις  ή  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  φορολογικού

χαρακτήρα  (αποδείξεις  παροχής  υπηρεσιών,  κ.λπ.)  ή  πιστοποιητικά  προϋπηρεσίας

θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα

αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)

1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικο-

γένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Από το πολιτικό 
Γραφείο του βου-
λευτή Ημαθίας ΝΔ, 
γνωστοποιούνται τα 
εξής:

«Ψηφίστηκε στη 
Βουλή το νομοσχέδιο 
«Σπίτι μου», το οποίο 
εισάγει, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, 
μια ολοκληρωμένη 
στεγαστική πολιτική, 
στηρίζοντας 137.000 
συμπολίτες μας -κυ-
ρίως νέους και ευά-
λωτους-, με δράσεις 
που εμπνέονται από 
τις επιτυχημένες πρα-
κτικές προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών και 
με συνολικό προϋπολογισμό 1,8 δις ευρώ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται προβλέ-
ψεις, όπως:

Άτοκα/Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για 
νέους ηλικίας έως 39 ετών.

Πρόγραμμα «Κάλυψη» για τους πιο ευά-
λωτους συνανθρώπους μας (πολύτεκνους, 
δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-
ματος κ.λ.π.), που βασίζεται στα 1.000 σπίτια 
που θα απελευθερωθούν από το πρόγραμμα 
«Εστία» στο τέλος του έτους.

Κοινωνική Αντιπαροχή μέσω της ΔΥΠΑ. 
Μέσω συμβάσεων παραχώρησης παραχω-
ρούνται «λιμνάζοντα» ακίνητα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης με διαγωνιστικές 
διαδικασίες. Ο παραχωρησιούχος παίρνει 
τμήμα των διαμερισμάτων για δική του εκμε-
τάλλευση και ένα άλλο τμήμα αξιοποιείται για 
κοινωνικές κατοικίες. Προβλέπεται επίσης ο 
θεσμός του rent to own, ώστε οι δικαιούχοι 
να μπορούν να γίνουν κύριοι των διαμερι-
σμάτων που ενοικιάζουν με χαμηλό ενοίκιο.

Κονδύλια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊ-
κούς πόρους για την αξιοποίηση κενών ιδιω-
τικών κατοικιών.

Πιλοτική δράση Κοινωνικής Κατοικίας.
Πρόγραμμα Ανακαινίζω - Ενοικιάζω για 

κενά σπίτια.
Το νομοσχέδιο θέτει στο επίκεντρο κυ-

ρίως τα νέα ζευγάρια, τα οποία με την υλο-
ποίηση του προγράμματος αναμένεται να 
διευκολυνθούν σημαντικά στην απόκτηση 
φτηνότερης στέγης, ώστε να ξεκινήσουν, 
από μια πλεονεκτικότερη θέση, τη δημιουρ-
γία οικογένειας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα και 
με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, το 
πρόγραμμα θα διευρύνει τους δικαιούχους 
αλλά και θα εμπλουτιστεί, όσο η οικονομία 
αναπτύσσεται.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας δήλωσε: «Έχουμε ως προ-
τεραιότητα τους νέους ανθρώπους και το 
αποδεικνύουμε στην πράξη. Με τη νέα στε-
γαστική πολιτική, χιλιάδες νέοι και ευάλωτοι 
συμπολίτες μας θα μπορέσουν να αποκτή-
σουν ή να μισθώσουν φτηνότερα την κατοι-
κία τους. Έχω επισημάνει πολλές φορές ότι 
πρέπει να κάνουμε περισσότερα για 
τους νέους, αυτής της χώρας. Τους το 
χρωστάμε!»

Σε μία άψογη διοργάνωση από 
τη Maestria Cultural Events το Αστι-
κό Πανηγύρι ξεσήκωσε τον βεροι-
ώτικο πληθυσμό και όχι μόνο, από 
νωρίς το βράδυ μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Το Σάββατο 17 Δε-
κεμβρίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νύχτας, περισσότερα από τετρακό-
σια άτομα, συνολικά, γλέντησαν με 
την ψυχή τους στη θερμή «Sala» 
του πολυχώρου της Ελιάς, στη Βέ-
ροια. 

 Ο Κώστας Τζίμας, ο κορυφαίος 
του δημοτικού τραγουδιού, χάρι-
σε στο μοναδικό κοινό ξεχωριστές 
ερμηνείες από τραγούδια της Η-
πείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, 
της Βορείου Ηπείρου και όχι μόνο. 
Τη χορευτική και μουσική ψυχαγω-
γία συμπλήρωσαν με μαεστρία και 
πολυετή εμπειρία η ορχήστρα του 
Δημήτρη Παράσχου και ο τραγουδι-
στής Φώτης Τράσιας. 

Στο Αστικό Πανηγύρι στη Βέροια 
επέλεξαν να απολαύσουν το πο-
τό τους λάτρεις της παραδοσιακής 
μουσικής και του χορού από περι-
οχές της Ημαθίας, από την Καστο-
ριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την 
Ελασσόνα και την Κατερίνη Πιερίας, 
τον Τύρναβο, τη Λάρισα, την Ηγου-
μενίτσα, τη Θεσσαλονίκη και την 
Κορυτσά. 

Στο Αστικό Πανηγύρι με τον κο-
ρυφαίο του δημοτικού τραγουδιού, 
Κώστα Τζίμα, παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι των χορη-
γών – εταιριών: 

Κέντρα Δια βίου Μάθησης Easy Education (Μέ-
γας Χορηγός), Fileo Elegant Living και Τυροκομικά 
Πάικο (Χορηγοί), Στάσου Μύγδαλα, Ven54 και Σιδη-
ροκατασκευές Αφοί Γκαλαΐτση (Υποστηρικτές).

Το Αστικό Πανηγύρι συνεχίζει το ταξίδι του σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας και φιλοδοξεί να επιστρέ-

ψει στην έδρα του με μία σειρά αντίστοιχων και δυναμικών 
εκδηλώσεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δυνάμει της με αριθμό 41/2022 διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 
1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 και 41 του καταστατικού της Α-
θλητικής Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια, σύμφωνα με το από 
29-5-2022 κωδικοποιημένο, αποτελούμενο από 41 άρθρα, 
καταστατικό της.

ΒΕΡΟΙΑ, 21-12-2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 42/2022 διάταξης του Ειρηνο-
δικείου Βέροιας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις και των 30 
άρθρων του καταστατικού του Αθλητικού Σωματείου με 
την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
- Μ.Α.Σ. “ΒΕΡΓΙΝΑ”», με έδρα τη Βεργίνα, σύμφωνα με το 
από 18-12-2022 κωδικοποιημένο, αποτελούμενο από 30 
άρθρα, καταστατικό του.

ΒΕΡΟΙΑ, 21-12-2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 11/2022 διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Νάουσας  εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 
1, 4, 7, 8, 9, 23, 25 και 31  του καταστατικού του Αθλητικού 
Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
“ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ” ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», με έδρα τον Κοπανό δή-
μου Νάουσας, σύμφωνα με το από   24-5-2022 κωδικοποι-
ημένο, αποτελούμενο από 31 άρθρα, καταστατικό του.

ΒΕΡΟΙΑ, 21-12-2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Εκδρομή στα παράλια της Μικράς 
Ασίας - Τελευταίες θέσεις 

Λίγες ακόμα διαθέσιμες τελευταίες θέσεις για την εκδρομή της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας στη Σμύρνη και τα παράλια της Μικράς Ασίας, από τις 4 έως τις 
7 Ιανουαρίου 2023.

Όπως αναφέρεται και στην αρχική ανακοίνωση, βασικός σκοπός της επίσκεψης 
είναι ο εορτασμός των Θεοφανείων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στην πόλη της 
Σμύρνης, εκεί όπου θα υποδεχθεί την αποστολή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σμύρνης κ.κ. Βαρθολομαίος. Επιπλέον, πρόκειται να πραγματοποιηθούν επισκέ-
ψεις σε μνημεία πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, στην 
Τροία, τα Μοσχονήσια, την Πέργαμο και τις Κυδωνίες (Αϊβαλί).

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2332022577 και 
6972020962.

Το ΔΣ

ΕΤΕΠΑ Ημαθίας: 
Πρόσληψη 2 ατόμων

Αναρτήθηκε η με αριθμό 4/20-12-2022 προκήρυξη της 
ΕΤΕΠΑ Ημαθίας, για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30-12-2022 και ώρα 
12.00μ.μ.

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση είναι δια-
θέσιμα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, Κεντρικής 3, Βέροια, τηλ: 2331024734. 

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το Αστικό Πανηγύρι 

στη Βέροια με τον Κώστα Τζίμα 
Μαζί του η εξαιρετική ορχήστρα του Δημήτρη Παράσχου

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Χρωστάμε- κυρίως

 στους νέους αυτής της χώρας 
μια ολοκληρωμένη 

στεγαστική πολιτική!
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Η αποστολή της ΒΕΡΟΙΑΣ 
για το ματς με τον 
Παναθηναϊκό Β’

Αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης για την πρωτεύουσα η 
αποστολή της «Βασίλισσας του βορρά», ενόψει του δύσκολου ματς 
για την εμβόλιμη 8η αγωνιστική της SL2 με την Β’ ομάδα του Πανα-
θηναϊκού, στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» της Ριζούπολης (22/12, 
14:45).

Οι Βεροιώτες προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από τον 
Πανσερραϊκό και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, 
στο τελευταίο τους παιχνίδι για το 2022, με τον Γιάννη Ματζιαρίδη να 
μην υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του ανέτοιμου Παπαχρήστου.

Αναλυτικά οι 20 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην αποστο-
λή, είναι οι εξής:

Παπαδόπουλος, Ιωαννίδης, Μπουκουβάλας, Μαραγκός, Περ-
δίκης, Στίκας, Σταμπουλίδης, Παπατζίκος, Μουχάλης, Ντουμάνης, 
Μπούζας, Μπλέτσας, Ισαακίδης, Μασούρας, Κατσούκης, Ορφανίδης, 
Ιωάννου, Μπουόλι, Μπελεβώνης, Φασίδης.
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SL2: Ανεβαίνει στον πίνακα
των σκόρερ ο Φασίδης

Με το γκολ που πέτυχε απέναντι στον Πανσερραϊκό, ο Βασίλης 
Φασίδης της ΒΕΡΟΙΑΣ έφτασε τα 3 τέρματα και ανέβηκε στην 2η θέ-
ση του πίνακα των σκόρερ, στον βόρειο όμιλο της Super League 2.

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ του βορρά:
4 γκολ: Μπράντονιτς (ΠΑΟΚ Β’), Ογκμπόε (ΑΕΛ)
3 γκολ: Φασίδης (ΒΕΡΟΙΑ), Γιουμπιτάνα (Ηρακλής), Τζίμας (ΠΑ-

ΟΚ Β’), Ζαχαράκης (Απόλλων Λάρισας), Κάσσος, Μιράντα (Νίκη 
Βόλου), Παραστατίδης (Διαγόρας), Κανίς (Πανσερραϊκός).

* Στο νότιο όμιλο προηγείται με 5 γκολ ο Βουό του ΟΦ Ιεράπε-
τρας και ακολουθούν με 4 τέρματα οι Πασάς (Καλαμάτα) και Κουϊ-
ρουκίδης (Κηφισιά).

Με τα ματς της εμβόλιμης 
10ης αγωνιστικής, συνε-
χίστηκε χθες το πρω-

τάθλημα ποδοσφαίρου της Β’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. Το 
Ζερβοχώρι νίκησε την ΑΕΠ και 
συνεχίζει στην κορυφή, ενώ σε 
απόσταση τριών πόντων παρέ-
μειναν τα Καβάσιλα που επικρά-
τησαν της Αγ. Βαρβάρας.

Σημαντική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός Ν. 
επί της Επισκοπής και την έπιασε στον βαθ-
μολογικό πίνακα, ενώ πολύτιμα «τρίποντα» 
κατέκτησαν η Πατρίδα και η Ραχιά.

Τέλος, ισόπαλο έληξε το ματς του Αχιλλέα 
Νάουσας με την Καψόχωρα.

Β’ ΕΠΣΗ - 10η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ολυμπιακός Ν. - Επισκοπή  ...............4-3
Ζερβοχώρι - ΑΕΠ Βέροιας  .................2-0
Καβάσιλα - Αγία Βαρβάρα   ................3-1
Αχιλλέας Ν. - Καψόχωρα  ...................2-2
Ραχιά - Βεργίνα ..................................3-0
Πατρίδα - Άχθος Αρούρης  .................1-0
Ρεπό: Λυκογιάννη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ζερβοχώρι  ......................................23
2. Καβάσιλα  ........................................20
3. Πατρίδα  ..........................................15
4. Επισκοπή  .......................................14
5. Ολυμπιακός Ν.  ...............................14
6. Αγ. Βαρβάρα  ...................................12

7. Ραχιά  ..............................................12
8. Καψόχωρα  ...................................... 11
9. Βεργίνα  .............................................7
10. Αχιλλέας Ν.  .....................................7
11. ΑΕΠ Βέροιας  ...................................6
12. Λυκογιάννη  .....................................5
13. Άχθος Αρούρης  ...............................3

πηγή: kerkidasport.gr

Συνεχίζει να 
βρίσκεται σε 
αναζήτηση προ-

πονητή η «Βασίλισσα 
του βορρά», μετά την 
αποχώρηση του Κώστα 
Ανυφαντάκη, με τον 
Γιάννη Ματζιαρίδη και 
τους συνεργάτες του 
να... βγάζουν τα κάστα-
να από την φωτιά στα 
παιχνίδια με Ηρακλή 
(1-1), Πανσερραϊκό 
(1-3) και σε αυτό της 
Πέμπτης (22/12) με τον 
Παναθηναϊκό Β’ στην 
Αθήνα.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
συνεχίζουν να κρατούν... κλειστά 
τα στόματά τους, για τον άνθρω-
πο που θα διαδεχτεί τον Ανυφα-
ντάκη στον «κυανέρυθρο» πάγκο, 
με τον χρόνο να περνάει και την 
ομάδα να παραμένει «ακέφαλη» 
στο αγωνιστικό τμήμα.

Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 

αρκετές προτάσεις όλο αυτό το 
διάστημα, όμως οι Βεροιώτες δεν 
δείχνουν να βιάζονται ιδιαίτερα, 
θέλοντας να κάνουν την καλύτερη 
επιλογή για την δεδομένη χρονική 
στιγμή.

Όπως αναφέραμε και σε προ-
ηγούμενα ρεπορτάζ μας, αρκετά 
είναι τα ονόματα που «παίζουν» 
για τον πάγκο της «Βασίλισσας», 
με τους Απόστολο Χαραλαμπίδη, 

Λεωνίδα Βόκολο και Κωνσταντίνο 
Παναγόπουλο να έχουν ένα ελα-
φρύ προβάδισμα.

Μάλιστα, με τον τελευταίο, που 
εθεάθη τις προηγούμενες μέρες 
στη Βέροια, υπήρξε συνάντηση 
ανθρώπων της ομάδας σε κεντρι-
κό καφέ της πόλης, για να συζητη-
θεί το ενδεχόμενο της μεταξύ τους 
συνεργασίας.

Τέλος, στον χθεσινό αγώνα 

με τον Πανσερραϊκό, έδωσε το 
παρών στις κερκίδες ο γνωστός 
προπονητής Αλέκος Βοσνιάδης, 
που πριν λίγες μέρες αποχώρησε 
από τη Νίκη Βόλου. Μια παρου-
σία που πυροδότησε, όπως ήταν 
φυσικό, σενάρια για την ανάληψη 
της τεχνικής ηγεσίας της «Βασί-
λισσας» από τον έμπειρο τεχνικό.

πηγή: kerkidasport.gr

Β’ ΕΠΣΗ: Τι έγινε στη χθεσινή εμβόλιμη αγωνιστική

ΒΕΡΟΙΑ: Στην τελική ευθεία το θέμα προπονητή
Ποια ονόματα «παίζουν» δυνατά

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

19-12-2022 μέχρι 

25-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 22-12-2022

13:30-17:30 ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 

(πρώην Κεντρικής 69) 

23310-24534

21:00-08:00 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρ-

χείου) 23310-25669

Φαρμακεία
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Ομιλία του Μητροπολίτη 
στους «Πνευματικούς - 

Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
της Ιεράς Μητροπόλεως

  Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο Πνευματικό 
Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως στη Βέροια, ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων ομίλησε με θέμα: «Το θαύμα των Χριστουγέννων» στο 
πλαίσιο των «Πνευματικών - Ακαδημαϊκών Διαλόγων».

Τον Σεβασμιώτατο προλόγισε ο υπεύθυνος της σειράς των 
ομιλιών «Πνευματικοί - Ακαδημαϊκοί Διάλογοι» και Αρχιερατικός 
Επίτροπος περιχώρων Βεροίας, Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας.

 Οι «Πνευματικοί - Ακαδημαϊκοί Διάλογοι» αποτελούν ποιμα-
ντική πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. 
Παντελεήμονος από τα πρώτα χρόνια της Αρχιερατείας του στην 
Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας. Κάθε Κυριακή απόγευμα 
στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως μας ομιλούν 
έμπειροι κληρικοί, καταξιωμένοι επιστήμονες και διακεκριμένοι 
καθηγητές, οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα πνευματικού ενδιαφέ-
ροντος και εν συνεχεία ακολουθεί ένας γόνιμος και εποικοδομητι-
κός διάλογος με ερωτήματα, θέσεις και προτάσεις.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
- ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

9.30-00.30
ΑΝΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΚΑΙ Β΄ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

ΣΤΟΝ ΝΑΟ 7.00-10.00

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό της Αγίας 
Παρασκευής Βεροί-
ας με την ευκαιρία 
της εορτής της Αγί-
ας Αναστασίας της 
Φαρμακολυτρίας. 

 Την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου στις 6:30 
μ.μ. στο Μητροπολι-
τικό Κέντρο Πολιτι-
σμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 
στη Νάουσα θα πα-
ραστεί στη Χριστου-
γεννιάτικη Εκδήλω-
ση του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως 
μας και θα ομιλήσει 
με θέμα: «Το Μυστή-
ριο των Χριστουγέν-
νων».  

Την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών 
«Επισκοπικός Λό-
γος» και θα αναπτύ-
ξει το θέμα: «Μακά-

ριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι…» μέσα από την ιστοσελί-
δα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου από τις 8:30 π.μ. έως τη 1 το μεσημέρι θα 
δεχθεί Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχές στο Μητροπολιτικό Μέγαρο 
Βεροίας (Μητροπόλεως 30). 

 Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό του Οσίου Α-
ντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου θα ομιλήσει ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
Αντιγονιδών Αρχιμ. Παύλος Σταματάς.  

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου στις 5:00 π.μ. θα ιερουργήσει στον Μη-
τροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας 
επί τη δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Χριστού. 

 Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα 
πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις φοιτητών από το Ίδρυμα «Μητροπολι-
τικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ». 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

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

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

Επίσκεψη του Μητροπολίτη στην 
έκθεση παιδικού χριστιανικού 

βιβλίου της Μητροπόλεως 

  Στο πλαίσιο του εορτασμού της μεγάλης εορτής των Χρι-
στουγέννων η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας πραγματοποιεί έκθεση παιδικού χριστιανικού βιβλίου στους 
χώρους του Παυλείου Πολιτιστικού Κέντρου στη Βέροια. 

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
επισκέφτηκε την έκθεση, μίλησε στα παιδιά του 12ου Δημοτικού 
Σχολείου Βεροίας, που έτυχε εκείνη την ώρα να επισκέπτονται 
την έκθεση, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους διοργανωτές. 

 Σκοπός της εν λόγω προσπάθειας είναι να παρουσιασθούν 
ειδικές εκδόσεις με σύγχρονες παιδικές προδιαγραφές που μπο-
ρούν να προσεγγίσουν τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες και να με-
ταδώσουν με εύληπτο τρόπο τις αλήθειες της πίστης μας.  

Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επα-
φή με τον θαυμαστό κόσμο των βιβλίων που στην εποχή μας 
βάλλεται από την εύκολη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε άπειρες 
και συχνά ακατάλληλες πληροφορίες του διαδικτύου.

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

Υπεύθυνος και συντονιστής της έκθεσης είναι ο Πρωτοπρ. 
Νεκτάριος Σαββίδης, υπεύθυνος του Γραφείου Εξωτερικής Ιερα-
ποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Πέμπτη 22 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πατρίδας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
του Ωδείου της Ιεράς 

Μητροπόλεως στη Νάουσα
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας 
σας προσκαλεί στην Χριστου-
γεννιάτικη Εκδήλωση του Ω-
δείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας, η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρί-
ου στις 6:30 μ.μ. στο Μητρο-
πολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣ-
ΣΑ» στη Νάουσα. 

  Στην εκδήλωση θα ομιλή-
σει ο Ποιμενάρχης μας, Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων, ο οποίος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Το Μυστή-
ριο των Χριστουγέννων». 

  Θα συμμετάσχουν τα τμή-
ματα Βυζαντινής, Πιάνου, Κι-
θάρας, Κανονάκι, Μονωδίας καθώς και η μικτή χορωδία ενηλί-
κων υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου. 

 Είσοδος ελεύθερη.  

Θλίψη στη Βέροια 
για την απώλεια 

της Μάγδας Χαρισιάδου
Μια βουβή θλίψη επι-

κρατεί ανάμεσα στους φί-
λους και συνεργάτες της 
Μάγδας Χαρισιάδου που 
χάθηκε τόσο πρόωρα την 
Τρίτη(20/12). Η 55χρονη 
λογίστρια κηδεύτηκε τo με-
σημέρι της Τετάρτης(21/12) 
στην Άμμο από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει 
στους οικείους της ειλικρινή 
συλλυπητήρια.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοι-

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ  κα ι  κέντρου. 

Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@

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

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. 

πατάρι με εσωτερικη σκά-

λα, Ήρας 10. Διαθέτει με-

ταλλικό ρολό ασφαλείας. 

Τηλ.: 6986 731153.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

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

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

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

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



P Ποιον ατμό; Τα τελευ-
ταία χρόνια τα τρόφιμα τα 
τρώμε στην άλμη…

P  Πλέον η ξινίλα μας 
για όλα είναι εθνική υπό-
θεση.

P Παλιά οι ξινοί του χω-
ριού ήταν μειοψηφία. Σήμε-
ρα σχηματίζουμε αυτοδύνα-
μη κυβέρνηση ακόμη και με 
απλή αναλογική.

P Σήμερα η ξινίλα είναι 
η φυσική μας έκφραση.

P  Πλέον είμαστε λαός 
που γευστικά αντιστοιχεί σε 
τουρσί.

P  Μετά το Μουντιάλ, 
στο Κατάρ μετράνε τα υπέρ και τα υπέρ.

P Και ψάχνουν για πρόθυμους καταμετρητές. 

Όμορφες ξανθές θεσμικοί, θα προτιμηθούν.

P Να δείτε που κάποια στιγμή θα πιάσουν 
και τη Στάη επειδή κυκλοφορεί με σημαία Πα-
ναμά.

P  Ζορίζεται λέει ο Πούτιν 
στις υπό προσάρτηση ουκρα-
νικές περιοχές. Ε, ας ζοριστεί κι 
αυτός λιγάκι ε;

P  Αρέσεις στους ανθρώ-
πους όταν είσαι κάτι, κατά 
προτίμηση αυτό που είναι οι 
ίδιοι, έλεγε ο Στάινμπεκ. Αλλά 
δεν ξέρω για ποιους.

P Πιο επίκαιρα από ποτέ οι 
άνθρωποι και τα ποντίκια του.

P Και πιο ξινά ever τα στα-
φύλια της οργής.

P Και:
Ήταν μία επιχειρηματίας, πά-

μπλουτη. Κάποια στιγμή, της τυ-
χαίνει μια στραβή και χάνει τα πά-
ντα. Απελπισμένη, πηγαίνει σε μια 
γέφυρα με σκοπό να βάλει τέρμα 
στη ζωή της. Εκεί που είναι έτοιμη 
να πέσει στο κενό, την αρπάζει ένα 
χέρι και την τραβάει. Εκνευρισμένη, 
κοιτάζει πίσω του και βλέπει έναν 
γέρο.

-Τι είναι αυτό που πας να κάνεις; 
Τρελάθηκες; της λέει ο γέρος. Εγώ 
είμαι ο Αϊ-Βασίλης. Ίσως μπορώ να 
σε βοηθήσω!

-Είχα λεφτά, είχα αμάξια, είχα 
λούσα! Τώρα δεν έχω τίποτα… λέει 
εκείνη.

-Και γι’ αυτό ανησυχείς; του Αύ-
ριο, στις 10 το βράδυ, κάτω από 
αυτή τη γέφυρα θα σε περιμένει μια 
κόκκινη Ρολς-Ρόις, όλη δική σου!

Η επιχειρηματίας χάρηκε, αλλά δεν ήταν τόσο 
ικανοποιημένη.

-Τι είναι τώρα; ρωτάει ο Αϊ Βασίλης.
-Αχ, Αϊ-Βασίλη μου, είχα αμάξι, αλλά είχα και 

πολλούς άντρες! Πέντε-πέντε τους έβγαζα.
-Γι’ αυτό ανησυχείς; Αύριο, μέσα στη Ρολς-Ρό-

ις θα είναι και έξι μοντέλα, όλοι δικοί σου!
Τρελαίνεται η επιχειρηματίας, 

αλλά ξαναμελαγχολεί.
-Τι έπαθες πάλι; ρωτάει ο Α-

ϊ-Βασίλης.
-Αχ, Αϊ-Βασίλη μου. Είχε και 

πολλά λεφτά!
-Μην κάνεις έτσι. Αύριο, μέσα 

στο αμάξι, τα έξι μοντέλα θα σου 
δώσουν 100 εκατ. ευρώ!

Πέταξε από τη χαρά της η επι-
χειρηματίας!

-Αχ, Αϊ-Βασίλη μου, πώς θα 
στο ξεπληρώσω αυτό;

-Αν μου κάτσεις, είμαστε πά-

τσι! λέει ο γέρος.
Αφού γίνεται η ‘δουλειά’, ο γέρος ανάβει τσιγά-

ρο και λέει στη γυναίκα.
-Πόσο χρονών είσαι;
-Τριάντα πέντε.
-Είσαι τριάντα πέντε χρονών και ακόμα πι-

στεύεις ότι υπάρχει Αϊ-Βασίλης;
Κ.Π.
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