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Που πηγαίνει
άραγε ο οβολός

της φιλανθρωπίας μου;
Αφορμή για την σημερινή θέση ήταν ο χθεσινός προ-

βληματισμός ενός συμπολίτη μας που κάνει διαρκώς φι-
λανθρωπίες, ανάμεσα σε αυτές και στην «Κιβωτό του 
Κόσμου» και αναρωτιόταν τι θα κάνει από δω και πέρα, 
αφού έχει κλονιστεί από τις αποκαλύψεις για τον π. Αντώ-
νιο. Πολυτελή σπίτια και αυτοκίνητα, δωρεές εκατομμυρίων 
ευρώ, τόνοι ρούχων από δωρεές που καίγονταν αφού δεν 
μπορούσαν να τα διαθέσουν. Γιατί να συνεχίσω να δίνω 
την βοήθειά μου; Δυστυχώς φαντάζομαι ότι ανάλογους 
προβληματισμούς έχουν κι άλλοι συμπολίτες που αναρω-
τιούνται πλέον που πηγαίνει ο οβολός της φιλανθρωπίας 
τους. Η διαφάνεια και ο ουσιαστικός έλεγχος θα πρέπει 
να διενεργείται σε τακτική βάση και όχι μόνο όταν «σκάσει 
η βόμβα»! Και τούτο κυρίως για να μην πληγώνεται το 
φιλάνθρωπο συναίσθημα του αλτρουισμού που σίγουρα 
πλήττεται από τέτοιες «ιστορίες». Μέρες που πλησιάζουν 
μην μένετε στις καταδικαστέες ενέργειες κάποιων που 
εκμεταλλεύτηκαν χιλιάδες φιλανθρώπους, αλλά δώστε την 
βοήθεια στον διπλανό σας που περιμένει ένα ζεστό ρούχο 
και ένα πιάτο φαγητό.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Συνεχίζουν Λυκουρέντζος 
και  Γιαννακάκης

στη Διοίκηση του ΕΛΓΑ

Παρατείνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η θητεία 
του προέδρου Ανδρέα Λυκουρέντζου, και του Δ.Σ. του 
ΕΛ.Γ.Α.

Ως εκ τούτου,  παραμένει για τα επόμενα τρία χρόνια 
και ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ο.Π. 
Ημαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης.  «Θέτουμε ως στόχο, να 
ανταποκριθούμε εκ νέου στις προσδοκίες των αγροτών 
μας, με άμεσες εκτιμήσεις και δίκαιες αποζημιώσεις, σε μία 
πληρωμή στο σύνολο της αξίας τους.  Θέτουμε ως προτε-
ραιότητα την διοικητική αναμόρφωση του Οργανισμού, την 
εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων, την αλλαγή του κανο-
νισμού ασφαλίσεων, με την παράλληλη διασφάλιση των 
οικονομικών πόρων ώστε άμεσα και με φερεγγυότητα να 
εξοφλούνται οι υποχρεώσεις μας προς τους παραγωγούς 
μας», αναφέρει ο κ. Λυκουρέντζος σε ανάρτησή του, μετά 
την παράταση της θητείας του.

Που ευχόμαστε να είναι καλή και προς την κατεύθυνση 
περεταίρω  στήριξης των παραγωγών και του αγροτικού 
εισοδήματος!

Τα γράμματα για τον Άγιο Βασίλη
περιμένει το κόκκινο κουτί των ΕΛΤΑ στη Βέροια

Μία ωραία πρωτοβουλία των εργαζομένων των ΕΛΤΑ από το 1991 συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την δράση «γράψε 
ένα γράμμα στον Άη Βασίλη» που συμπληρώνει 31 χρόνια ζωής. Πρόκειται για τα ειδικά κόκκινα γραμματοκιβώτια 
των ΕΛΤΑ που και φέτος θα κρατήσουν ζωντανή την μαγεία για τα παιδιά αλλά και για όσους πιστεύουν στο πνεύμα 
των Χριστουγέννων.

Το κόκκινο γραμματοκιβώτιο έχει ήδη στηθεί  έξω από τα ΕΛΤΑ της Βέροιας, στην οδό Μητροπόλεως και περιμένει 
γράμματα και ευχές για τον Άγιο Βασίλη!
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Κλήμεντος, Πέτρου Αλεξανδρείας

Το «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ» γιόρτασε τα 10 χρόνια δουλειάς 
και παρουσίας του στα δρώμενα της Βέροιας

Δέκα χρόνια λειτουργίας και δράσης συμπληρώνει φέτος το Οργανικό Φωνητικό Σύνολο της Βέροιας «ΜΟΝΟΓΡΑΜ-
ΜΑ» , 10 χρόνια μουσικής αλλά και κοινωνικής συμμετοχής στην πόλη και είπε να το γιορτάσει με τα μέλη, τις χορωδούς, 
τις οικογένειές τους και πολλούς φίλους. ΄Ετσι, έστησαν ένα ωραίο γλέντι στο «Οινοποιείο Αποστακτήριο» κτήμα ΚΑΠΠΑ 
στο Αγγελοχώρι Ημαθίας, μετα μουσικής, χορών και οργάνων και περιποιήθηκαν τον κόσμο που χάρηκε ένα διαφορετικό 
μεσημέρι Κυριακής (20 Νοεμβρίου), ξεχνώντας για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στις επίσημες παρουσίες ο 
δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ο αντιδήμαρχος Αλ. Τσαχουρίδης και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνά Τσι-
πουρίδου.

Από δω και πέρα η χορωδία ετοιμάζεται με εντατικές πρόβες για την εκδήλωση που προγραμματίζουν τον Μάρτιο στο 
Χώρο Τεχνών Βέροιας, για φιλανθρωπικό σκοπό!

Τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ 
συνεχίζουν 

να μοιράζουν 
δωρεάν «καλάθια 

νοικοκυριού» μέσα 
από τον ΑΚΟΥ 99,6!!!
Στις δύσκολες στιγμές της ακρίβειας τα ΜΑΖΙ 

ΜΑΡΚΕΤ συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα τους 
καταναλωτές. Εκτός από τις σταθερά χαμηλές 
τιμές και αυτό τον μήνα θα μοιράσουν σε 4 τυχε-
ρούς δωροεπιταγές των 50 ευρώ για να γεμίσουν 
το καλάθι του νοικοκυριού τους! 

Τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ χορηγοί της ραδιοφωνικής 
εκπομπής Λαϊκά&Αιρετικά του ΑΚΟΥ 99,6 έδωσαν 
2 δωροεπιταγές των 50 ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα και θα διαθέσουν σε ακόμη 4 τυχερούς δω-
ροεπιταγές μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής. 

Δηλώστε συμμετοχή χωρίς καμία επιβάρυνση, 
κάνοντας like στην σελίδα των ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ 
στο fb και κοινοποιήστε το φυλλάδιο προσφορών 
που λήγει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Την επόμενη 
εβδομάδα εκπρόσωπος της επιχείρησης θα ανα-
κοινώσει ζωντανά τους 4 τυχερούς στην εκπομπή. 

ΚάντεlikeσταΜΑΖΙΜΑΡΚΕΤ,συντονιστείτε
στονΑΚΟΥ99,6 και κερδίστεψώνιααξίας 50
ευρώ!!!

Η κα Παρθένα Μπρανιώτη τυχερή του προηγούμενου
διαγωνισμού εξαργύρωσε την δωροεπιταγή των 50€

και γέμισε το καλάθι της



Από την πλειοψηφούσα παράταξη υπερψηφίστηκαν και 
από τις παρατάξεις της  αντιπολίτευσης καταψηφίστηκαν, οι 
συμπερασματικές πολιτικές θέσεις και προτάσεις, που τέθη-
καν υπόψη δημάρχων και του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, 
της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, στο τριήμερο 
ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που ολοκληρώθηκε, με μεγάλη 
συμμετοχή, χθες στο Βόλο. Στο συνέδριο συζητήθηκαν όλα 
τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση 
Α’ Βαθμού.

Πρώτες εκτιμήσεις Βοργιαζίδη
Η ψηφοφορία ήταν ενδεικτική της δυσαρέσκειας των δη-

μάρχων, καθώς, όπως δήλωσε στο ΛΑΟ ο δήμαρχος Βέροι-
ας που συμμετείχε στις εργασίες, οι δήμοι δεν πήραν κάτι, 
δεν πήραν αυτά που θα έπρεπε… «Παρότι είναι η πρώτη 
φορά με προϋπολογισμό χωρίς μνημόνια, δεν ίσχυσε το ίδιο 
για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν πήρε τα επιπλέον 
320 εκατομμύρια που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, παρά μόνο 
120 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους», εκτίμησε ο κ. Βοργιαζί-
δης, αναγνωρίζοντας, όπως είπε, ότι το 2022 η κυβέρνηση 
βοήθησε τους δήμους για το ενεργειακό. Όμως, πρόσθεσε, 
δεν πρέπει να γίνονται συμψηφισμοί αυτών των έκτακτων 
ποσών με την τακτική χρηματοδότηση. «Ναι μεν μας έδωσε 
χρήματα αλλά όχι αυτά που μας υποσχέθηκαν, σε σχέση με 
την ιδιαίτερη κατάσταση που βιώνουμε», τόνισε. 

Σύμφωνα με τον Κ. Βοργιαζίδη, «υπό νορμάλ συνθήκες, 
το κυρίαρχο θέμα του Συνεδρίου, θα έπρεπε να ήταν η αλ-
λαγή στον τρόπο κατανομής των χρημάτων που παίρνουν 
οι δήμοι από την κυβέρνηση, αλλά αυτό το μέγιστο θέμα πέρα-
σε σε δεύτερη μοίρα, λόγω της παρούσας κατάστασης». (επι-
πτώσεις ενεργειακής κρίσης, ακρίβεια, πόλεμος στην Ουκρανία) 

ΚΕΔΕ: Συμπεράσματα του Συνεδρίου
Στο κείμενο συμπερασμάτων που εξέδωσε ο πρόεδρος 

και η διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μετά 
το τέλος των εργασιών του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Παρά τα όποια θετικά βήματα μπροστά που έχουν 
γίνει, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά και σημαντικά 
ζητήματα, που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, τα οποία είναι 
αναγκαία προκειμένου να καταστεί η πρωτοβάθμια Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, καθώς και την 
ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας κι αλληλεγγύης.

Οι προτεραιότητές των Δήμων
Με βάση τα νέα δεδομένα, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, 

μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο Βόλο ενω-
μένη διεκδικεί:

• την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης του αιρετού 
προσωπικού της.

• την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλει-
ας των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 
θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους και να παρέχουν υπηρε-
σίες ποιότητας στους πολίτες.

• την άμεση προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας και τη χρηματοδότηση των δημοτικών ενεργειακών κοινο-
τήτων, μαζί με καινοτόμα μοντέλα αποθήκευσης της ενέργειας

• ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του κρά-
τους, με ανακατανομή και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων.

•  την άμεση ενίσχυση των Δήμων, με νέο προσωπικό 
υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται 
στις αυξημένες αρμοδιότητές τους.

• την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού , μέσα από τη  προώθηση του μοντέλου λειτουργίας 
των “έξυπνων πόλεων”.

• την προώθηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, 
της διαλογής στην πηγή και της βιώσιμης κινητικότητας, ως 
μόνη λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιμα-
τικής κρίσης.

• την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων στα ζητήμα-
τα που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμ-
μάτων, καθώς και την αναστολή για το 2023 στην επιβολή 
του τέλους ταφής.

•  την αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στα ζητήματα κοι-
νωνικής μέριμνας, παιδείας, υγείας και πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω απαιτούμε:
Όσον αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων και 

τη βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας τους
Έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα προς την κατεύ-

θυνση αυτή.
• Ενισχύει την κυβερνησιμότητα των Δήμων η αλλαγή 

του εκλογικού συστήματος διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, που αποτελούσε απαίτηση της πλειοψηφίας  του 
αιρετού πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης.

• Ο Ν. 4782 για τις δημόσιες συμβάσεις συνέβαλε στο 
να αποκτήσουμε την αναγκαία ευελιξία για να μπορούμε 
γρήγορα και αποτελεσματικά να δίνουμε λύσεις στα ζητήμα-
τα των δήμων μας.

• Αναγνωρίζονται ως πολύ θετικά όλα τα βήματα που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και σε 
συνεργασία με τους Δήμους, για τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό, τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών 
πλατφορμών, εφαρμογών και υπηρεσιών για τη διευκόλυν-
ση των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των πολιτών. Προσπάθεια όμως που δεν σταματά εδώ.

Τα βήματα που έχουν γίνει όμως δεν είναι αρκετά. Γι 
αυτό ζητάμε:

• Να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον 
καθυστέρηση η Μεταρρύθμιση στη Λειτουργία του Κρά-
τους και της Αυτοδιοίκησης. Ως προς το περιεχόμενο της 
Μεταρρύθμισης στο Κράτος, υποστηρίζουμε την ανάγκη για 

Αποκέντρωση,  Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και ανακατανο-
μή αρμοδιοτήτων, στη βάση της εγγύτητας, της επικουρικό-
τητας και της αποτελεσματικότητας.

• Προς την κατεύθυνση αυτή έχει κατατεθεί κείμενο θέ-
σεων της Κ.Ε.Δ.Ε. προς το ΥΠ.ΕΣ., ως βάση του διαλόγου 
για το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης.

Όσον αφορά τα Οικονομικά των Δήμων
Έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από σημαντικά θετι-

κά βήματα. • Μετά από μια δεκαετία κατακόρυφης μείωσης 
των πόρων προς την αυτοδιοίκηση και τη μείωση των ΚΑΠ, 
την τριετία 2020-2022 οι πόροι μας που προέρχονται από 
ΚΑΠ λειτουργικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών αυ-
ξήθηκαν κατά 31% ( 6,95 δις ευρώ), σε σχέση με την τριετία 
2017-2019( 5,3 δις ευρώ)

• Δίνονται  σημαντικές δυνατότητες στους Δήμους για 
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να εκτελέσουν έργα, 
αξιοποιώντας τους πόρους του Προγράμματος «Α. Τρί-
τσης», Προγράμματα από το ΕΣΠΑ (Έξυπνες πόλεις – Smart 
Cities), το Ταμείο Ανάκαμψης ( Πρόγραμμα Οδική Ασφάλεια), 
το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», Το Πρόγραμμα 
Ηλέκτρα, το Πράσινο Ταμείο,  κλπ.

• Η εκταμίευση από το ΥΠΕΣ έκτακτων επιχορηγήσεων, 
ύψους 1,2 δις ευρώ, για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες 
των Δήμων.

• Η δημόσια δέσμευση στο Συνέδριό μας από τον Υ-
πουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για 
διάθεση ποσού 130 εκ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, για αγορά εξοπλισμού πολιτικής προστασίας από τους 
Δήμους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους στον 
τομέα αυτό.

• Η έγκριση για καταβολή μέσα στο 2023 , της 13ης ΚΑΠ 
, ύψους 120 εκ. ευρώ.

• Είμαστε σε αναμονή για την υλοποίηση της δέσμευσης 
από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης του 2021, για αύξηση 
κατά 320 εκ. ευρώ των ετήσιων ΚΑΠ από 1-1-2023.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα μια σειρά από οικονο-
μικά ζητήματα, για τα οποία απαιτούμε άμεσες λύσεις. Δεν 
αποδεχόμαστε καμιά μεταφορά νέας ευθύνης η αρμοδιότη-
τας στους δήμους, χωρίς τη μεταφορά και των αναγκαίων 
πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε:
• Την εφαρμογή από 1-1-2024 του νέου μοντέλου κατα-

νομής των ΚΑΠ στους Δήμους, όπως αυτό παρουσιάστηκε 
στο Συνέδριο του Βόλου και θα αποσαφηνιστεί στις λεπτο-
μέρειες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μετά από 
διαβούλευση στα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης.

• Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τη χρη-
ματοδότηση των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
με σκοπό την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους 
ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ που επιβαρύνει τη λειτουργία 
τους, με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης. Η υ-
πόσχεση για απόδοση μέχρι σήμερα μόλις 20 εκ. ευρώ, δεν 
δίνει λύση στο πρόβλημα.

• Την αύξηση των πόρων που καταβάλλονται μέσω των 
ΚΑΠ στους Δήμους, στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία, προκειμένου να καλύπτεται το σύνολο των λει-
τουργικών τους αναγκών.

• Τη σταδιακή απόδοση στους Δήμους, την ΚΕΔΕ και τις 
ΠΕΔ, των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη. 
Δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, είναι χρήματα των 
δήμων και δεν τα απεμπολούμε.

• Την προώθηση Νομοθετικής Ρύθμισης, για την αναβο-
λή ως 31-12-2023, όσον αφορά στην αποπληρωμή δανείων 
που έχουν συναφθεί μεταξύ Δήμων και Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων.

• Τη διάθεση επιπλέον 130 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα 
«Οδική Ασφάλεια» του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καλυ-
φθεί το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από 
όλους τους Δήμους.

• Για να μην χαθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, να μεταφερθούν εκεί όλα τα ώριμα έργα που δεν 
χωρούν στο Α. Τρίτσης και συνάδουν με το σχεδιασμό του 
Ταμείου.

• Την άμεση λειτουργία της Επιτροπής για την ναυαγο-
σωστική κάλυψη, την εκκαθάριση της διαφοράς ύψους 20 
εκ. ευρώ μεταξύ δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και 
πόρων που μέχρι σήμερα έχουν δοθεί προς τους δήμους, 
καθώς και διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν σε 
δήμους που τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, 
αλλά δεν βρήκαν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών.

• Την διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας του τέλους 
ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων της ΚΕΔΕ (govhub) με 
το πληροφοριακό σύστημα του ΦΠΑ της ΑΑΔΕ και διάταξη υ-
ποχρεωτικότητας υποβολής των αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά.

• Την απόδοση του φόρου διαμονής από ξενοδοχεία και 
AirBnb (city tax) στους Δήμους.

• Την προώθηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους ευ-
νοϊκής ρύθμισης με δυνατότητα δόσεων, για την καταβολή 
προς τους δήμους παλιών οφειλών.

• Την ένταξη στη ΣΑΤΑ του ποσοστού του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά έργα τοπικής 
ανάπτυξης και να αφαιρεθεί από τη χρηματοδότηση των 
Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης 
των Περιφερειών.

• Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
που απαλλάσσει σήμερα τους παραχωρησιούχους από την 
καταβολή ανταποδοτικών τελών.

• Την επαναφορά του ανταποδοτικού τέλους των πε-
τρελαιοειδών καθώς και την τροποποίηση του νομοθετικού 
πλαισίου για τα τέλη υπεδάφους.

Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ενέρ-
γεια και το περιβάλλον, ζητούνται τα παρακάτω:

• Την αναστολή ως το τέλους του 2023 της επιβολής του 
τέλους ταφής. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι Δήμοι και 
οι δημότες να πληρώσουν την έλλειψη των απαραίτητων 
υποδομών για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση 
των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός και υλοποίηση των 
οποίων αποτελεί ευθύνη του Κεντρικού Κράτους. Σε κάθε 
περίπτωση, αν  δεν εισακουστεί η πρότασή μας, θα 
εφαρμόσουμε την ήδη ειλημμένη απόφαση της ΚΕΔΕ 
για δικαστική προσβολή του.

• Την ενίσχυση των ΦΟΔΣΑ για κάλυψη μέρους του τε-
ράστιου ενεργειακού κόστους λειτουργίας Μονάδων, ΧΥΤΑ, 
έργων κλπ, αναλογική και κατ’ αντιστοιχία των ενισχύσεων 
προς δήμους και ΔΕΥΑ.

• Την έκδοση ΚΥΑ που θα επιτρέπει σε δήμους χωρίς 
πιστοληπτική ικανότητα, να συνάψουν δάνεια με το Τ.Π.&Δ., 
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης 
ενέργειας.

• Την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους των 
σχολείων από το Κεντρικό Κράτος κι όχι από τους Δήμους, 
αφού οι ενεργειακές δαπάνες των σχολείων αποτελούν ευ-
θύνη του κρατικού προϋπολογισμού.

• Να δοθεί στους Δήμους ο απαραίτητος ηλεκτρικός 
χώρος για να δημιουργήσουν τα δικά τους αιολικά και φω-
τοβολταϊκά πάρκα. Καθώς και να δοθεί χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψουν με τραπεζικό δανει-
σμό την ίδια συμμετοχή.

• Να προχωρήσει η ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος ΤΑΠ-Δημοτικών Τελών- Δημοτικού Φωτισμού 
και η διαλειτουργικότητα με το ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ για τους 
παρόχους, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του συστή-
ματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το 
Ταμείο Ανάκαμψης.

• Τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στο σχε-
διασμό της επόμενης μέρας όσον αφορά τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Η μόνη εξέλιξη που μπορεί να γίνει αποδε-
κτή είναι η απόσυρση της προτεινόμενης τροποποίησης του 
ΕΣΔΑ , η συγκρότηση της που προτείνει το άρθρο 166 του 
Ν. 4951/2022 και η διεξαγωγή ενός εξαντλητικού διαλόγου 
εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το προσω-
πικό των Δήμων, αποτελεί θετικό βήμα η σταδιακή προ-
κήρυξη νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού,  που θα καλύ-
ψουν τις τεράστιες ελλείψεις των Δήμων στον τομέα αυτό.

Ταυτόχρονα όμως ζητείται:
• Να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός νέων προ-

σλήψεων μόνιμου προσωπικού από το ΥΠΕΣ, που να κα-
λύπτουν τις σημερινές μεγάλες ανάγκες, 
κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό 
υψηλών δεξιοτήτων.

• Την αλλαγή του μοντέλου της κινη-
τικότητας. Να υπάρχει δυνατότητα μετα-
κίνησης μόνον από Δήμο σε Δήμο και να 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημάρ-
χων, που γνωρίζουν καλύτερα από τον 
καθένα, τις ανάγκες των Δήμων τους.

• Να γίνουν προσλήψεις του ανα-
γκαίου προσωπικού στις ΔΕΥΑ, οι ο-
ποίες δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

• Να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 
έτους η ψήφιση του νομοσχεδίου που α-
φορά τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυ-
νομίας, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε 
τη λειτουργία των πόλεων μας. Χωρίς 
Δημοτική Αστυνομία δεν θα μπορούμε 
να ανταποκριθούμε σε πρόσφατες αρ-
μοδιότητες που μας έχουν δοθεί , όπως 
αυτές για τα ζώα συντροφιάς.

• Να δοθεί μόνιμη και δίκαιη λύση 
στο ζήτημα του προσωπικού που στελε-
χώνει το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. 
Να εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα 
ώστε οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα να 
μείνουν στις θέσεις τους.

• Τη διατήρηση του Προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας, για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των δήμων σε εποχι-
κό προσωπικό.

• Την αλλαγή του υφιστάμενου νο-
μοθετικού πλαισίου, που υποχρεώνει 
τους Δήμους να πληρώνουν από τον 

προϋπολογισμό τους τη μισθοδοσία εργαζομένων που 
έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, απασχολούνται εκεί 
κι όμως οι Δήμοι εξακολουθούν να τους πληρώνουν.

• Την άμεση χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
για την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης ψηφιακών 
δεξιοτήτων στους δημοτικούς υπαλλήλους, μέσω προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΣ- Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης- ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή του ΕΚΔΑ.

5. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την καταστα-
τική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκη-
σης, θεωρούμε καταρχήν προτεραιότητα την αντιμετώπιση 
του με όρους ισοτιμίας, σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό 
προσωπικό».

Αποζημιώσεις αιρετών
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε δέσμευση του Υπουργού Ε-

σωτερικών για επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας, ώστε οι 
Δήμαρχοι να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Εφε-
τείο, για επαναφορά της αποζημίωσης για τη συμμετοχή 
των αιρετών στα Δημοτικά Συμβούλια ζητώντας την επέ-
κταση και για τα μέλη της Οικονομικής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

Η ΚΕΔΕ επιπλέον ζητά:
• Την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον Επόπτη 

Νομιμότητας και την λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας ΟΤΑ.

• Την εφαρμογή της πιλοτικής πρότασης που κατατέθη-
κε, με την οποία αξιολογούνται και κατηγοριοποιούνται μια 
προς μια, οι 900 περίπου αρμοδιότητες των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων.

• Τη διόρθωση της μισθολογικής θέσης των αιρετών, με 
τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών του αιρετού πολι-
τικού προσωπικού των δήμων, σε συνάρτηση με το ύψος 
των ευθυνών που αναλαμβάνουν.

• Την επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση των 
ετών θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλι-
κή εξέλιξη των αιρετών.

• Την άμεση αλλαγή των όσων προβλέπει η υφιστάμενη 
νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς, που καθιστά τους Δημάρ-
χους όμηρους μιας απαράδεκτης κατάστασης, αφού δεν τους 
παρέχονται τα μέσα για να ασκήσουν την αρμοδιότητα αυτή.

• Την αλλαγή των όσων παράλογων και ανεφάρμοστων 
όπως αποδείχθηκε στην πράξη προβλέπει η νομοθεσία για 
τη ναυαγοσωστική κάλυψη.

6. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ορεινό-
τητα και νησιωτικότητα:

• Την ειδική νομοθέτηση για ορεινές και νησιωτικές πε-
ριοχές, που θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την διοικητική 
και οικονομική υποστήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτι-
κών δήμων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας, πρόνοιας, εργασίας και εκπαίδευσης, για τη στήριξη 
και ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών.

• Δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα 
περιλαμβάνει τις μικρές ορεινές και νησιωτικές περιοχές ανά 
Περιφερειακή Ενότητα.

• Τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών 
στο ΥΠΕΣ, με αρμοδιότητα την προαγωγή της ανάπτυξης 
των ορεινών περιοχών.

Στο επόμενο διάστημα η ΚΕΔΕ θα επιδιώξει μέσα από 
συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, τον Πρωθυπουργό, 
αλλά και τις ηγεσίες όλων των πολιτικών κομμάτων, να προ-
ωθήσει τις θέσεις της.
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Έληξε χθες το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο
Επι τάπητος: Οικονομικά και εκκρεμότητες, ενέργεια, περιβάλλον, 

κυβερνησιμότητα, προσλήψεις και άμεσες προτεραιότητες των Δήμων
-Κατά πλειοψηφία οι πολιτικές θέσεις και προτάσεις του Συνεδρίου
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Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, στις 6 το α-
πόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, 
θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Βα-
σίλη Νιτσιάκου «ΕΘΝΟ-ΟΙΚΟ-ΤΟΠΙΚΑ» 
των εκδόσεων Ισνάφι, από το βιβλιοπωλείο 
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

Με το συγγραφέα θα μιλήσουν οι:
Τάκης Γκαλαΐτσης, φιλόλογος
Γιώργης Μελίκης, δημοσιογράφος - ε-

ρευνητής
Η εκδήλωση τελεί με τη στήριξη της Δη-

μόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας,
της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και του Συλλό-

γου Βλάχων Βέροιας.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Οι κρίσεις, κάθε είδους κρίσεις, είναι ευ-

καιρίες. Ευκαιρίες και προκλήσεις για στο-
χασμό. Στοχασμό προσωπικό, στοχασμό 
συλλογικό, αυτοκριτική, αναθεωρήσεις. Οι 
κρίσεις σπέρνουν φόβο, πανικό και φέρ-
νουν στην επιφάνεια τα πλέον αρχέγονα 
ένστικτα αυτοσυντήρησης. Στις νεωτερι-
κές κοινωνίες αποκαλύπτεται ο άκρατος 
ατομικισμός, η ηγεμονία του α-τόμου. Της 
ύπαρξης που θέτει τον εαυτό της υπεράνω 
όποιας συλλογικότητας και δεν τέμνεται, δεν 
αφήνει δηλαδή κανένα περιθώριο τομής, 
περιχώρησης και παραχώρησης προς τον 
άλλον, τον συνάνθρωπο, ο οποίος έχει στε-

ρηθεί παντοιοτρόπως αυτό το ευλογημένο 
«συν».

Αυτό το «συν», που δεν παραπέμπει 
στην πρόσθεση ατόμων αλλά στη συνύ-
παρξη προσώπων. Προσώπων, που συ-
γκροτούνται υπαρξιακά και ηθικά σε μια κοι-
νότητα διαπροσωπικών, ηθικά επισφραγι-
σμένων, σχέσεων και όχι σε μια απρόσωπη 
κοινωνία ατομικών συμφερόντων. (Από την 
παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας 
Βασίλης Νιτσιάκος, γεννήθηκε στην Αετομη-
λίτσα Ιωαννίνων το1958. Το 1976 εισήχθη 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Το 1981 πήρε, μετά από εξετάσεις, υ-
ποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Αγγλία.Σπούδασε Λαογραφία 
στο Πανεπιστήμιο του Ληντς και Κοινωνική 
Ανθρωπολογία στο Καίμπριτζ, όπου και 
αναγορεύτηκε Διδάκτωρ το 1985. 

Από το 1989 διδάσκει Κοινωνική Λαο-
γραφία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου 
από το 2006 κατέχει θέση Πρωτοβάθμιου  
Καθηγητή.  

Επιστημονικά άρθρα του έχουν δημοσι-
ευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά στην 
ελληνική, αγγλική, ιταλική, βουλγαρική και 
αλβανική γλώσσα.

Το βιβλίο της Δέσποινας Καραμουσλή 
«Κυνηγώντας το όνειρό μου» παρουσιάζεται στη 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Οι εκδόσεις iWrite και η Δέσποινα Καραμουσλή, παρουσιά-

ζουν το νέο παιδικό βιβλίο της, με τίτλο «Κυνηγώντας το όνειρό 
μου», το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθή-
κης της Βέροιας.

Για το βιβλίο, εκτός από τη συγγραφέα, θα μιλήσει η νηπι-
αγωγός Αγγελική Θεοδωρίδου. Στην παρουσίαση θα λάβουν 
μέρος οι μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας, με τη μορφή 
δραματοποίησης του παραμυθιού.

Μετά το πέρας της παρουσίασης οι μικροί μας φίλοι θα 
έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν παρέα με τον πιο όμορφο 
χαρταετό.

Η Δέσποινα Καραμουσλή, γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια.

Είναι Νηπιαγωγός και υπηρετεί στη Δημόσια Εκπαίδευση 
από το 2007.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις iwrite, το πρώτο 
της παιδικό βιβλίο με τίτλο « Κυνηγώντας το όνειρο μου», το 
οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σας 
περιμένουμε όλους να ανακαλύψουμε μέχρι που μπορούμε να 
φτάσουμε με τη δύναμη της θέλησης και της φιλίας και αν θα 
μπορέσει ο ήρωας της ιστορίας μας να ξεπεράσει τα εμπόδια 
που θα συναντήσει στον δρόμο του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ο Βασίλης Πρατσινάκης 

στο MC OZA  της Βέροιας
 ‘’Άγριος άνεμος’’ θα φυσήξει και θα φέρει τα νέα τραγούδια του δίσκου και αλλά παλιότερα στο McOza το Σάβ-

βατο 26Νοεμβριου
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ  μέσα από  γνωστές μελωδίες, ήχους και τραγούδια που σιγοτραγουδήσαμε και 

μεγαλώσαμε μαζί τους, σ ένα πρόγραμμα με  έντεχνα, λαικα αλλά Κρητικά τραγούδια πρόγραμμα που συνεχίζει 
και φέτος αυτό που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια σε μουσικές σκηνές της πόλης της Θεσσαλονίκης (‘’ΜΥΣΤΙΚΟ’’, ‘’ΠΑ-
ΡΑΣΚΗΝΙΟ’’,  ‘’ΒΑΡΔΙΑ’’, ‘’ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ’’) με την αγάπη και το μεράκι στο τραγούδι και στη μουσική.

Μαζί του ο Γιάννης Φιλιππουπολίτης στο πιάνο. 

ΚΑΡΟ ΝΙΝΤΖΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 26/11 – Κυριακή 

27/11 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Anders Matthesen
Σενάριο: Anders Matthesen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιάννης 

Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Εύρος 
Βασιλείου, Λουίζα Μιχαηλίδου, Γιώργος Ευαγώρου, Μαρία 
Μαχλαμούζη, Θανάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Άρης 

 
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΑΝΙ (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 :  
Σάββατο 26/11 στις 17.00 
Κυριακή 27/11 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Julien Fournet Σενάριο: Julien Fournet
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Βίκυ 

Παπαδοπούλου, Έλενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγελάτος, 
Ακίνδυνος Γκίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

THE FABELMANS
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Παρασκευή 25/11 – Σάββατο 26/11 – Κυριακή 27/11 στις 

20.30  Πέμπτη 24/11- Τρίτη 29/11 – Τετάρτη 30/11  στις 20.15 
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg
Σενάριο: Steven Spielberg & Tony Kushner
Ηθοποιοί: Julia Butters, Michelle Williams, Gabriel 

LaBelle, Judd Hirsch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Seth 
Rogen, Alina Brace, Keeley Karsten, Birdie Borria, Sam 
Rechner, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Paul Dano

ΤΟ ΜΕΝΟΥ
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Πέμπτη 24/11 - Παρασκευή 25/11 - Κυριακή 27/11 στις 

20.30 
Σάββατο 26/11 στις 21.45
 Σκηνοθεσία: Mark Mylod
Σενάριο: Seth Reiss & Will Tracy
Ηθοποιοί: Ralph Fiennes, John Leguizamo, Nicholas 

Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Aimee Carrero, Judith 
Light, Rob Yang, Paul Adelstein, Reed Birney, Arturo Castro, 
Christina Brucato, Mark St. Cyr, Mel Fair, Michael A. Dean, 
Peter Grosz, Anya Taylor-Joy

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Σάββατο 26/11 στις 18.45
Σκηνοθεσία: Ryan Coogler
Σενάριο: Ryan Coogler & Joe Robert Cole
Ηθοποιοί: Martin Freeman, Letitia Wright, Lupita 

Nyong’o, Danai Gurira, Richard Schiff, Tenoch Huerta, 
Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, 
Michaela Coel, Alex Livinalli, Angela Bassett

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  24/11/22 - 30/11/22

Διήμερο Σεμινάριο Κλασικού 
& Σύγχρονου Χορού για 

παιδιά, εφήβους και ενήλικες 
στην Εστία Μουσών

Το Δημοτικό Ωδείο 
Νάουσας “Εστία Μου-
σών” υπό την αιγίδα του 
Δήμου Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας και σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων 
της Εστίας Μουσών, δι-
οργανώνει το Σάββατο 
26 και την Κυριακή 27 
Νοεμβρίου 2022, διήμε-
ρο σεμινάριο κλασικού 
και σύγχρονου χορού 
για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες με εισηγήτρια 
την διακεκριμένη καθη-
γήτρια χορού κ. Ειρήνη 
Θανασούλη, Διπλωμα-
τούχο Εθνικής Ακαδη-
μίας Μουσικής Σόφιας.  
Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί από την ίδια το workshop «Kινώ 
το Kείμενο» με στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού, συνδυάζοντας τον 
χορό και τις ανοιχτές φόρμες έκφρασης. 

Το σεμινάριο έχει στόχο να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή 
με νέες εμπειρίες και γνώσεις, και αποτελεί κρίκο του κύκλου σεμι-
ναρίων χορού της «Εστίας Μουσών» που ξεκίνησε τον περασμένο 
Ιούνιο και συνεχίζεται με επιτυχία και θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα χορού της Εστίας Μουσών.

Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Ωδεί-
ου, τηλ. 2332024234

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
Το βιβλίο «ΕΘΝΟ-ΟΙΚΟ-ΤΟΠΙΚΑ» του Βασίλη 

Νιτσιάκου, παρουσιάζεται στη Βέροια



Η Εθνική Αντίσταση του Ελληνικού Λαού εναντίον 
των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944 ήταν προέ-
κταση και ολοκλήρωση του μεγάλου έπους των Αλ-
βανικών βουνών, των Μακεδονικών οχυρών και της 
Μάχης της Κρήτης. Υπήρξε έργο όλων των Ελλήνων 
που με τις όποιες δυνάμεις τους αντιτάχθηκαν στους 
κατακτητές και πολέμησαν για το πανάκριβο αγαθό της 
ελευθερίας. Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος 
φόρος τιμής σε όλους εκείνους- άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά, που αγωνίσθηκαν, βασανίσθηκαν ή έπεσαν 
ηρωικά προσφέροντας τα μέγιστα στον υπέρ πάντων 
αγώνα του Λαού μας στα μαύρα χρόνια της κατοχής, 
η Ελληνική Πολιτεία καθιέρωσε με το άρθρο 10 του Ν. 
1285/82 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄), την επέτειο της Μάχης του 
Γοργοπόταμου ως ημέρα Πανελλήνιου Εορτασμού της 
Εθνικής μας Αντίστασης. Η μάχη αυτή, σταθμός της 
αντιστασιακής δράσης στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτό-
χρονα, χάριν του ενωτικού της χαρακτήρα, φωτεινό 
παράδειγμα για τις επερχόμενες γενιές. 

Ο φετινός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης θα 
γίνει σ΄ ολόκληρη την Επικράτεια στις 27 Νοεμβρίου 
2022 ημέρα Κυριακή. Οι κύριες εκδηλώσεις του εορτασμού θα 
γίνουν στην πόλη της Βέροιας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
καταρτίσθηκε από την Π.Ε. Ημαθίας και περιλαμβάνει: 

α) Γενικό σημαιοστολισμό από τη ογδόη (8η ) πρωινή ώρα μέ-
χρι τη δύσης του ηλίου την ημέρα της εορτής, 27 Νοεμβρίου 2022. 

β) Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών 
Καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου μέχρι τις πρωινές ώρες της 
επομένης της εορτής, λαμβάνοντας μέριμνα για την εξοικονόμηση 
ενέργειας.

• Ώρα 10.00΄ Παράταξη Στρατιωτικού Τμήματος απόδοσης τι-
μών προ του Ιερού Ναού Αγ. Αντωνίου 

 • Ώρα 10.30΄ π.μ. τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αντωνίου με τη Χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 

Ώρα 11.30΄ π.μ. της ίδιας ημέρας -Επιμνημόσυνη δέηση στο 
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης (Πάρκο Εληάς) και στη συνέχεια -Ο-
μιλία από την κα Ευγενία Καβαλλάρη, καθηγήτρια – Φιλόλογος του 
4ου ΓΕΛ Βέροιας. 

-Κατάθεση στεφάνων 
Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμ-

φωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις κατά τον χρόνο 
τέλεσης αυτών για την πρόληψη τυχόν διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. 
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Π.Ε Ημαθίας: Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στη Βέροια, 
ο εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης 

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ 
– ΚΙΝΑΛ Ημαθίας: 

Η υποκρισία 
και ο λαϊκισμός 

στο μεγαλείο του   

Από τον Γραμματέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ημαθίας, Σάββα 
Τσιχλακίδη γνωστοποιούνται τα εξής:

«Επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Ιωάννα Κολοβού μετά από 
την βίαιη επιχείρηση έξωσης από το σπίτι της . 

Η παράδοση της πρώτης κατοικίας στα funds και η κατάργηση 
της προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών έχει δυο ονόματα 
: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία  

Ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισε τον νομο του ΠΑΣΟΚ, άνοιξε την πόρ-
τα στα funds, κατήργησε τον νόμο ΚΑΤΣΕΛΗ  και τον αντικατέστησε 
με έναν αποτυχημένο μηχανισμό. 

Η Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά την προστασία της πρώ-
της κατοικίας και έφερε έναν πτωχευτικό νόμο εξίσου αποτυχημένο 
παραδίδοντας στα funds τους αδύναμους δανειολήπτες, μέσω του 
σχεδίου Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια. 

Χρήση του νόμου του ΠΑΣΟΚ έκαναν χιλιάδες υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά σώζοντας τα σπίτια τους. Χρήση του νόμου ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ που αποδείχθηκαν εμπαιγμός,  έκαναν ελάχιστοι.

Δυστυχώς όσο δεν αλλάζει κάτι έπεται και συνέχεια στους πλει-
στηριασμούς και στις κατασχέσεις».      

Εθελοντική αιμοδοσία στην τ.κ. 
Τρικάλων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλο-
γος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποι-
ήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα, σε συνεργασία 
με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Παρακαλούνται οι φίλοι, τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να 
ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή.

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου
Ενημερωτική εκδήλωση από 
το Επιμελητήριο και τη ΔΕΔΑ
 για τις εργασίες επέκτασης 

του δικτύου διανομής αερίου 
στο Ν. Ημαθίας

Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση 
Δικτύων Διανομής Αερίου) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα την 
Ενημέρωση σχετικά με τις Υφιστάμενες Εργασίες Επέκτασης του 
Δικτύου Διανομής της ΔΕΔΑ στο νομό Ημαθίας και συγκεκριμένα 
στις πόλεις της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, ώρα 
18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κε-
ντρικής 3 – Βέροια.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης, στελέχη της ΔΕΔΑ θα καταχω-
ρίσουν φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του 
νομού, που επιθυμούν να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αερίου.

Στον εορτασμό της Ημέρας των 
Ενόπλων Δυνάμεων, ο Διευθυντής της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ημαθίας

Την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του εορτασμού 
της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων από την 1η  Μεραρχία Πε-
ζικού Βεροίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης  Ημαθίας, κ. Αθανάσιος Αλατζόγλου και η συνεργάτιδά 
του, κα Υπάτη Σουμπέκα, ξεναγήθηκαν στο χώρο έκθεσης στρα-
τιωτικού υλικού στον 1ο όροφο της Λέσχης Αξιωματικών Βέροιας. 
Ο κ. Αλατζόγλου εξήρε την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, 
που διαχρονικά αποτελούν τους θεματοφύλακες της πατρίδας, 
του Έθνους μας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Την ξενάγηση 
ακολούθησε δεξίωση. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της 
και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Η-
μαθίας, κα Ευθυμία Γώτη. 
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«Ηχηρή» και «χορευτική» παρουσία της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

 στην 34η  Έκθεση Philoxenia
Στην    34η   Έκθεση 

Philoxenia που πραγματοποι-
ήθηκε  από τις  17 έως τις 19 
Νοεμβρίου του 2023 στο Διε-
θνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης, όπου  για τέταρτη 
συνεχή χρονιά  συμμετείχε ο 
Δήμος Βέροιας παρουσιάσθηκε  
η  Εύξεινος  Λέσχη  με  το  χο-
ρευτικό  τμήμα  παραστάσεων  
το Σάββατο   στις  19  Νοεμ-
βρίου και  παρουσίασε  χορούς  
και  τραγούδια  του  Πόντου, 
κερδίζοντας τις  εντυπώσεις  και  
το  ζεστό  χειροκρότημα  των  
παρευρισκομένων. 

Ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό η  έκθεση  ΄΄Φιλοξενία΄΄ έγινε θεσμός, στον οποίο αποτυπώνε-
ται το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας μας  και  δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες 
του κλάδου να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και στην αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει τις ο-
μορφιές των ελληνικών προορισμών  αλλά  και  την  πολιτισμική παράδοση-ιστορία  του  τόπου  μας, 
όπως  επεσήμανε και   ο  Αντιδήμαρχος Τουρισμού Λάζαρος  Ασλανίδης.  

Σύσκεψη στελεχών του ΚΚΕ 
με εργαζόμενους  της « Βαρβαρέσσος»

Την  Παρασκευή  18 του  Νοέμ-
βρη  πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη  
με  εργαζόμενους  στη  Νηματουργία  
« Βαρβαρέσσος»  όπου  παρουσι-
άστηκε  το  κάλεσμα  της Κ.Ε  του  
ΚΚΕ  για  αγωνιστική συμπόρευση  
με το  ΚΚΕ  σε  εργαζόμενους. Η 
παρουσίαση  έγινε  από  το μέλος  
της  Κ.Ε  Θανάση  Χρηστίδη.  Ακο-
λούθησε  πλούσια   συζήτηση  με  
τους  εργαζόμενους  γύρω  από  το 
περιεχόμενο του  καλέσματος  , αλλά  
και γύρω  από τα  μακροχρόνια προ-
βλήματα  που  αντιμετωπίζουν  πα-
ραμένοντας  ουσιαστικά απλήρωτοι.

«Change Yourself, Not Nature»: 
Τρίτη ανταλλαγή μαθητών/φιλοξενία 
του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας στο πλαίσιο 
προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 

H oμάδα Erasmus+ 
του 5ου ΓΕ.Λ. φιλοξένησε 
και συντόνισε τις εργασίες 
του προγράμματος με τίτ-
λο «Change Yourself, Not 
Nature»  στο σχολείο και 
στην πόλη μας. 

Συγκεκριμένα, 24 μα-
θητές/-τριες και 3 καθη-
γητές/-τριες του σχολείου 
φιλοξένησαν 36 μαθη-
τές/-τριες και 8 καθηγη-
τές/-τριες των σχολείων-ε-
ταίρων: «The Corporation 
of NCG» από το Ηνωμένο 
Βασιλείο (συντονίστρια 
χώρα), «Gazi Anadolou 
Lisesi» από τη Σαμψού-
ντα της Τουρκίας,  «Liceo 
Scientifico Statale Alfred 
Nobel» από την πόλη 
Torre del Greco της Ιτα-
λίας. Θέμα του προγράμ-
ματος είναι η κλιματική 
αλλαγή, οι λόγοι που την 
προκάλεσαν και οι τρόποι 
αντιμετώπισής τους.

Έτσι, οι πέντε ημέρες 
εργασιών στην Ελλάδα ή-
ταν αφιερωμένες στην γη, 
στο κλίμα της, στις ανθρώ-
πινες δραστηριότητες που 
επιβαρύνουν την κλιματική 
αλλαγή, στις δράσεις που 
οι νέοι μπορούν να υλο-
ποιήσουν προκειμένου να 
συμβάλλουν στην αναχαί-
τιση της και στις ακτιβιστικές δράσεις με θέμα το Περιβάλλον.  Προκειμένου λοιπόν να γίνουν κατανοητές 
οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο κλίμα, όλοι οι μαθητές/-τριες επισκέφτηκαν τον ΑΗΣ Αγ. 
Δημητρίου Κοζάνης, τον Σταθμό Αιολικής Ενέργειας στους Γεωργιανούς του Βερμίου, τον ΥΗΣ Σφηκιάς, το 
τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. -όπου ο καθηγητής Στέφανος Σγαρδέλης εντυπωσίασε την ομάδα με μία σύ-
ντομη, αλλά περιεκτικότατη παρουσίαση για το αποτύπωμα του άνθρακα – και, τέλος, γνώρισαν και συνομί-
λησαν με τον Βεροιώτη ακτιβιστή Ν. Ασλάνογλου. 

Παράλληλα, οι φιλοξενούμενες ομάδες ξεναγήθηκαν στις πόλεις της Βέροιας και της Θεσσαλονίκης, 
επισκέφτηκαν τα Μετέωρα και το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων στην Βεργίνα και φυσικά, δοκίμασαν και 
ενθουσιάστηκαν με την γαστρονομία της πόλης και της χώρας μας.  

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι το 
Ι.Κ.Υ.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει 
ότι από την ΠΕΜΠΤΗ 10/11/22 ξεκινά η 
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των 
δικαιούχων που πληρούν τις απαιτού-
μενες προϋποθέσεις προς ένταξη στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινω-
νικό Φαρμακείο του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 
– 2020».

Στόχος της Πράξης είναι η εφαρμογή 
προγραμμάτων για την προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμη-
ση της φτώχειας, μέσω της στήριξης των 
ομάδων του τοπικού πληθυσμού που απειλούνται 
ή βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την 
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 
Νοεμβρίου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά αυτοπροσώπως (σε περίπτωση αδυνα-
μίας προσέλευσης από νομίμως εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο) μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας (ραντεβού) και ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 
μ.μ. στο γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
που βρίσκεται στη Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού, τ.κ. 59300 Αλεξάνδρεια.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23330 53071 & 
23330 53072

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμί-
ας υποβολής αιτήσεων θα ακολουθήσει διαδικα-
σία αξιολόγησής τους, διάρκειας τουλάχιστον 15 
ημερών. Η ένταξη των δικαιούχων στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο ισχύει για 
ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης. Μετά τη 
λήξη των παραπάνω προθεσμιών δε θα γίνονται 
δεκτές νέες αιτήσεις για διάρκεια ενός έτους και 
μέχρι τη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

ή διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατο 

αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης 
(π.χ. ΔΕΗ), από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυν-
ση κατοικίας

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο 
εκκαθαριστικού σημειώματος 2021 του αιτούντος 
και όλων των ενήλικων μελών

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

(έντυπο Ε9) του αιτούντος και όλων των ενήλικων 
μελών.

7. Αίτηση ΚΕΑ από την οποία προκύπτει η μη 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ ή υπεύθυνη 
δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλο επισιτιστικό 
πρόγραμμα.

8. Οποιαδήποτε επιπλέον δικαιολογητικά 
ζητηθούν κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, ιατρι-
κή γνωμάτευση, πιστοποίηση αναπηρίας).

 Κοινωνικό Φαρμακείο
Για το Κοινωνικό Φαρμακείο, οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την 
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 
25 Νοεμβρίου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (σε περίπτωση 
αδυναμίας προσέλευσης από νομίμως εξουσιοδο-
τημένο εκπρόσωπο) μόνο κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας (ραντεβού) και ώρες 9:00 π.μ. – 
14:00 μ.μ. στο γραφείο του Κοινωνικού Φαρμακεί-
ου, που βρίσκεται στη Δημ. Αγοράς 64, τ.κ. 59300 
Αλεξάνδρεια.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23330 41456
Δικαιολογητικά εγγραφής στο Κοινωνικό Φαρ-

μακείο:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

ή διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατο 

αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης 
(π.χ. ΔΕΗ), από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυν-
ση κατοικίας

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο 
εκκαθαριστικού σημειώματος 2021.

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
(έντυπο Ε9) 2021.

7. Οποιαδήποτε επιπλέον δικαιολογητικά ζη-
τηθούν κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, ιατρική 
γνωμάτευση, πιστοποίηση αναπηρίας).

Εγγραφές έως και την Παρασκευή 25 
Νοεμβρίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας



 Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου το πρωί στην αίθουσα 
«Μητροπολίτου Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου» στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας πραγματοποιήθηκε η Σύ-
ναξη των Πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας, 
με την ευκαιρία της ενάρ-
ξεως της Σαρακοστής των 
Χριστουγέννων. 

Στην αρχή ο Πρωτοσύ-
γκελλος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως μας Αρχιμ. Αθη-
ναγόρας Μπίρδας καλω-
σόρισε τους Ιερείς και κά-
λεσε τον Ποιμενάρχη μας, 
Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμο-
να, να απευθύνει τον πα-
τρικό του χαιρετισμό. 

Πρώτος ομιλητής ήταν 
ο Πανοσιολογιώτατος Κα-
θηγούμενος της Ιεράς Μο-
νής Σίμωνος Πέτρας του 
Αγίου Όρους Αρχιμ. Ελισ-
σαίος, ο οποίος ανέπτυ-
ξε το θέμα: «Η οικονομία 
στην Ιερά Εξομολόγηση: 
Δείγμα αγάπης ή μέτρο 
σωφρονισμού του εξομο-
λογουμένου». 

Δεύτερος ομιλητής ή-
ταν ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς κ. Ιουστί-
νος, ο οποίος ανέπτυξε 
το θέμα: «Η εξομολόγηση 
στον νέο: το μεγάλο στοί-
χημα».

 Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Παντε-
λέημων στον χαιρετισμό 
του εξέφρασε τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τον 
Σεβ. Μητροπολίτη Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς 
κ. Ιουστίνο και προς τον 
Καθηγούμενο της Ι. Μ. 
Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. 
Ελισσαίο, αναφέροντας 
μεταξύ άλλων: Μέ πολλή 
χαρά συναντώμεθα σήμε-
ρα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ 
σέ μία ἀκόμη Σύναξη τῶν 
πνευμα¬τι¬κῶν τῆς Ἱερᾶς 
μας Μητροπόλεως, σέ μία 
συνάντηση ἡ ὁποία ἀπο-
βλέ¬πει στήν κατά τό δυ-
νατόν καλύ¬τερη κατάρτι-
ση καί στήριξη τῶν πνευ-
¬ματικῶν τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκ-κλησίας, ἡ ὁποία τό 

τελευταῖο διά¬στημα ἀπέκτησε καί νέους πνευ¬ματικούς, 
προκειμένου νά ἐξυπη¬ρετοῦνται καλύτερα οἱ ἀνάγκες 
τῶν ἀδελφῶν μας. 
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Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Ευτυχώς που δεν «άκουσαν» 
τον Πιέρ ντε Κουπερτέν …

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Το 1921 στους κύκλους των μεγα-
λοπαραγόντων του ευρωπαϊκού αθλη-
τισμού είχε αρχίσει να ακούεται ολοένα 
και πιο έντομα μια ποδοσφαιρικού επι-
πέδου φημολογία. Η φήμες έλεγαν ότι ο 
Ζιλ Ριμέ, ο νέος πρόεδρος της Διεθνούς 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA) 
σχεδίαζε τη διοργάνωση ενός παγκό-
σμιου τουρνουά ποδοσφαίρου, με τη 
συμμετοχή όλων των εθνικών ομάδων 
του κόσμου. Θα ξεκινούσε με προκρι-

ματικούς αγώνες σε κάθε ήπειρο και θα ολοκληρώνονταν με μια 
τελική διοργάνωση όπου θα συμμετείχαν οι εθνικές ομάδες που θα 
προκρίνονταν και μέσω αυτών θα αναδεικνύονταν μια παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Τα σχέδια του Ζιλ Ριμέ προκάλεσαν αμέσως έντονες αντιδράσεις κυρίως σε δύο «μέ-
τωπα». Στην πλευρά του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Πιέρ ντε Κου-
περτέν και στην πλευρά της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η Διεθνής Ολυμπι-
ακή Επιτροπή της εποχής δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα διεξάγονταν ένα παγκόσμιο 
αθλητικό γεγονός, «έξω» από τους ολυμπιακούς αγώνες ενώ η Αγγλική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία εκείνη την εποχή είχε αποχωρήσει από τη FIFA λόγω διαφωνιών σχετικά με 
την αντιμετώπιση των επαγγελματικών και των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών συλλόγων. 

Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, οι αντιδράσεις του Πιέρ ντε Κουπερτέν και των Εγγλέ-
ζων δεν βρήκαν υποστηρικτές και δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν κανέναν. Η ιδέα για 
τη διοργάνωση ενός παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου είχε ξεκινήσει να μπαίνει στο 
τραπέζι των συζητήσεων, ήδη από το 1904 όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία. Επιπλέον, η παρουσία του ποδόσφαιρου ως άθλημα των Ολυμπιακών 
Αγώνων, από τη διοργάνωση του 1908 στο Λονδίνο, δεν είχε ενθουσιάσει διότι οι ομάδες 
που συμμετείχαν ήταν ερασιτεχνικές, οι διάσημοι παίκτες της εποχής απουσίαζαν και το 
θέαμα ήταν φτωχό.

Έτσι, η ιδέα για μια ξεχωριστή παγκόσμια διοργάνωση, αμιγώς ποδοσφαιρική και 
με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων σε πλήρη σύνθεση και χωρίς περιορισμούς παικτών, 
βρήκε πολλούς υποστηρικτές και το 1928, στο Άμστερνταμ, τα 30 μέλη της Διεθνούς 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ψήφισαν υπέρ της ιδέας του Ζιλ Ριμέ και αποφάσισαν να 
διοργανώσουν ένα παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που θα γίνονταν κάθε τέσσερα 
χρόνια. Μέσα σε δύο χρόνια από εκείνη την ιστορική απόφαση, εγκρίθηκαν οι πρώτοι κα-
νονισμοί της διοργάνωσης, συγκροτήθηκε μια ευέλικτη πενταμελής οργανωτική επιτροπή 
και ανατέθηκε στην Ουρουγουάη να διοργανώσει το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο 
ποδοσφαίρου.

Στις 13 Ιουλίου 1930, δόθηκε η σέντρα σε δύο γήπεδα του Μοντεβιδέο. Στο Estadio 
Gran Parque Central για τον αγώνα ΗΠΑ – Βέλγιο (3 – 0) και στο Estadio Pocitos για 
τον αγώνα Γαλλία – Μεξικό (4-1) στη διάρκεια του οποίου ο Γάλλος επιθετικός Λουσιέν 
Λοράν, πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης μόλις το 19’ . Το παγκόσμιο 
κύπελλο ξεκινούσε το ταξίδι του. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

Το ψηφοδέλτιο 
της «Κίνησης Αδέσμευτων 
Φαρμακοποιών Ημαθίας»

 ενόψει των εκλογών του ΦΣΗ
Στις 27 Νοεμβρίου ο φαρμακευτικός σύλλογος Ημαθίας καλείται να ψηφίσει αυ-

τούς που θα τον οδηγήσουν στη μελλοντική πορεία του και στον αγώνα για την βιω-
σιμότητα των φαρμακείων του.

Οραματιζόμαστε ένα ευοίωνο μέλλον για το φαρμακείο, διεκδικούμε πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην πρωτοβάθμια υγεία, απαιτούμε από την Πολιτεία εκπλήρωση όλων 
των υπο χρεώσεων της απέναντι μας. Επιθυμία μας είναι το σύγχρονο φαρμακείο 
των υπηρεσιών και της βέλτιστης  εξυπηρέτησης των ασθενών να γίνει επιτέλους 
πράξη!

Στόχος μας ο Φαρμακευτικός Σύλλογος να είναι και πάλι δυναμικός και ενωτικός 
και όχι απλός θεατής της καθημερινότητας του φαρμακοποιού.

Η συμμετοχή  όλων των φαρμακοποιών του νομού Ημαθίας  κρίνεται απαραίτητη !

H ιστορική ομάδα των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ουρουγουάης (1930)

 Πραγματοποιήθηκε η σύναξη 
των Πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως, 

με την ευκαιρία της ενάρξεως 
της Σαρακοστής των Χριστουγέννων 



Με κύπελλα κ μετάλλια επέστρεψαν από 
την Πτολεμαΐδα οι αθλητές και αθλήτριες 
του Ομίλου Αντισφαίρισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Βέροιας. 

Συγκεκριμένα στην κατηγορία Α12 μεγά-
λος πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο Εκμε-
κτσόγλου Κωστής κατακτώντας την 1η θέση.

2ος νικητής αναδείχθηκε ο επίσης αθλη-
τής του Ομίλου μας Σίμος Γιάννης ο οποίος 
εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του φτάνο-
ντας μέχρι τον τελικό.

Στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκαν ο 
Δάμτσιος Μανώλης και ο Κουμπουλίδης Μι-
χάλης ο οποίος έκανε την καλύτερή του φε-
τινή εμφάνιση αφήνοντας υποσχέσεις για το 
μέλλον.

Στην κατηγορία Κ12 αγωνίστηκε η Για-
γτζόγλου Χρυσούλα. Η 10χρονη αθλήτρια 
κατάφερε να φτάσει στην οχτάδα με πολύ 

καλή παρουσία, χάνοντας από το νούμερο 1 
του τουρνουά. 

Στην κατηγορία ΑΚ10 αγωνίστηκαν οι 
Εκμεκτσόγλου Κάτια Εκμεκτσόγλου Καλυψώ 
Μουρατίδου Γιολάντα Μουρατίδου Αγγελική 
Τσιλιγκεριδου Εύα Ζάχου Κατερίνα Παυλί-
δης Δημήτρης και Βέρρος Παναγιώτης.Ολα 
τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό 
με την Εκμεκτσόγλου Κάτια να φθάνει στον 
τελικό κατακτώντας την 2η θέση την Μουρα-
τίδου Γιολάντα την 3η και τον Βέρρο Πανα-
γιώτη επίσης την 3η θέση.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Αλέξανδρος Βέ-
ροιας Βαγγέλης Μανωλόπουλος  συγχαίρει 
όλους τους αθλητές του για τις συνεχείς ε-
πιτυχίες τους καθώς και τους προπονητές 
Κουκουλομάτη Σταύρο και Παπαδοπούλου 
Κορίνα.

Ανακοινώθηκε από την Super League 
2 το πρόγραμμα των αγώνων του πρω-
ταθλήματος για το μήνα Δεκέμβριο και οι 
τηλεοπτικές μεταδόσεις. Από τα τέσσερα 
παιχνίδια που θα δώσει η ΒΕΡΟΙΑ, τα 
δύο θα είναι τηλεοπτικά και συγκεκριμένα 
τα εκτός έδρας με Ηρακλή και Παναθη-
ναϊκό Β’. Αξισημείωτο επίσης ότι το ματς 
της 5ης αγωνιστικής με τον Αλμωπό Α-
ριδαίας ορίστηκε για το Σάββατο 3/12, 
ενώ μια ημέρα νωρίτερα η «Βασίλισσα» 
προγραμμάτισε μεγάλο διεθνές φιλικό με 
την Μακάμπι Χάιφα! Αναλυτικά το πρό-
γραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ03.12.2022
ΒΕΡΟΙΑ – Αλμωπός Αριδαίας
Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής
ΚΥΡΙΑΚΗ04.12.2022
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
Απόλλων Πόντου – Απόλλων Λάρισας
ΑΕΛ – Θεσπρωτός
Παναθηναϊκός Β – Πανσερραϊκός
Διαγόρας – ΠΑΟΚ Β
ΡΕΠΟ: Ηρακλής Λάρισας

6η αγωνιστική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ09.12.2022
ΠΟΤ Ηρακλής – ΒΕΡΟΙΑ / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ11.12.2022
Απόλλων Λάρισας - Αναγέννηση 

Καρδίτσας
Νίκη Βόλου - Διαγόρας
ΠΑΟΚ Β – Ηρακλής Λάρισας
Πανσερραϊκός - Μακεδονικός
Αλμωπός Αριδαίας – ΑΕΛ
Θεσπρωτός – Απόλλων Πόντου
ΡΕΠΟ: Παναθηναϊκός Β

7η αγωνιστική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ16.12.2022
Μακεδονικός – Παναθηναϊκός Β / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ18.12.2022
Αναγέννηση Καρδίτσας – Θεσπρωτός
Απόλλων Πόντου – Αλμωπός Αριδαίας
ΑΕΛ – ΠΟΤ Ηρακλής
ΒΕΡΟΙΑ – Πανσερραϊκός
Ηρακλής Λάρισας – Νίκη Βόλου
Διαγόρας – Απόλλων Λάρισας

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β

8η αγωνιστική
ΠΕΜΠΤΗ22.12.2022
Αλμωπός Αριδαίας – Αναγέννηση 

Καρδίτσας
Θεσπρωτός – Διαγόρας
Απόλλων Λάρισας – Ηρακλής Λάρισας
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β
Παναθηναϊκός – ΒΕΡΟΙΑ / ΕΡΤ3
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ
ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλλων Πόντου
ΡΕΠΟ: Μακεδονικός

Β ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.12.2022
ΠΑΟ Ρουφ – Ηρόδοτος
Ηλιούπολη – Παναχαϊκή / ΕΡΤ3
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.12.2022
Απόλλων Σμύρνης – Χανιά / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ04.12.2022
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β
Καλαμάτα – Επισκοπή
Προοδευτική - Κηφισιά
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.12.2022
Athens Kallithea – ΑΕΚ Β / ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: ΟΦ Ιεράπετρας

6η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ10.12.2022
Κηφισιά – ΟΦ Ιεράπετρας / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ11.12.2022
Ηρόδοτος – Athens Kallithea
Χανιά – Ηλιούπολη
Παναχαϊκή - Αιγάλεω
ΔΕΥΤΕΡΑ12.12.2022
ΑΕΚ Β - Προοδευτική / ΕΡΤ3

Επισκοπή – Απόλλων Σμύρνης
Ολυμπιακός Β – ΠΑΟ Ρουφ
ΡΕΠΟ: Καλαμάτα
7η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ17.12.2022
Απόλλων Σμύρνης – Καλαμάτα / ΕΡΤ3
ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΕΚ Β
ΚΥΡΙΑΚΗ18.12.2022
Αιγάλεω – Χανιά
Ηλιούπολη– Επισκοπή
Προοδευτική - Ηρόδοτος
ΔΕΥΤΕΡΑ19.12.2022
Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β / 

ΕΡΤ3
ΠΑΟ Ρουφ - Παναχαϊκή
ΡΕΠΟ: Κηφισιά
8η αγωνιστική
ΤΕΤΑΡΤΗ21.12.2022
ΑΕΚ Β – Κηφισιά / ΕΡΤ3
ΠΕΜΠΤΗ 22.12.2022
Παναχαϊκή – Athens Kallithea
Ολυμπιακός Β – Προοδευτική
Ηρόδοτος – ΟΦ Ιεράπετρας
Καλαμάτα – Ηλιούπολη
Επισκοπή – Αιγάλεω
Χανιά – ΠΑΟ Ρουφ
ΡΕΠΟ: Απόλλων Σμύρνης

* Ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή ως 
προς την ημερομηνία διεξαγωγής των 
αγώνων των ομάδων που συμμετέχουν 
στο Κύπελλο (ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ, ΚΗΦΙ-
ΣΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  στις 15-16 Δεκεμ-
βρίου 2022 καθώς δεν έχουν οριστεί οι 
ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων 
της 1ης αγωνιστικής της 6ης Φάσης  
του Κυπέλλου Ελλάδος από την ΕΠΟ.
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SL2: Το πρόγραμμα
της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ το μήνα Δεκέμβριο

ΤΕΝΙΣ
Με κύπελλα και μετάλλια 

επέστρεψαν από την Πτολεμαΐδα οι 
αθλητές του Ομίλου Αντισφαίρισης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βέροιας
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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας άσκηση ετοιμότητας το 
πρωί της Τετάρτης(23/11) στο εργοστάσιο «ALEXANDER» στην περιοχή του Σ.Σ. Βέροιας. Το σενάριο 
της άσκησης ξεκίνησε με κλήση στις 09:57 στο κέντρο της Πυροσβεστικής και αφορούσε πυρκαγιά σε 
παλετοφόρο όχημα της επιχείρησης, η οποία επεκτάθηκε στους χώρους του εργοστασίου και στις δεξα-
μενές μαζούτ, ενώ έγινε και απεγκλωβισμός εργαζόμενου της ομάδας πυρασφάλειας που έπεσε αναί-
σθητος. Οι συνθήκες που προσομοίαζαν με πραγματικές, αφού χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και καπνογό-
να, ανέδειξαν την άρτια εκπαίδευση των ανδρών της Π.Υ. Βέροιας και τα αντανακλαστικά τους, ενώ ή-
ταν εξαιρετικοί οι χρόνοι απόκρισης τους, όπως και ο άριστος συντονισμός τους στο πεδίο της δράσης.

Στην άσκηση συμμετείχε και το νέο απόκτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, το καλαθοφό-
ρο όχημα που εκτόξευε αφρό, ενώ μπορεί να συνδράμει και στον απεγκλωβισμό και διάσωση ατόμων 
και προστέθηκε στον στόλο της. Μάλιστα τα στελέχη της Π.Υ. Βέροιας έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιη-
θεί για την χρήση του και το ειδικό όχημα είναι πλέον διαθέσιμο για κάθε επιχειρησιακή ανάγκη.

Τεχνικός Σύμβουλος ALEXANDER: Απαραίτητες τέτοιες ασκήσεις σε όλα τα εργοστάσια
 για την ασφάλεια του προσωπικού

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ο Νίκος Μιζαντζίδης μηχανολόγος- τεχνικός σύμβου-
λος της εταιρείας  ALEXANDER Α.Ε. μίλησε ζωντανά στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του ΑΚΟΥ 99,6. Εντυπωσιασμένος από την τέλεια οργάνωση και συντονισμό των ανδρών της Π.Υ. 
Βέροιας, υπογράμμισε την σημασία τέτοιων ασκήσεων ειδικά σε εργοστάσια μεγέθους όπως το συ-
γκεκριμένο που έχει στεγασμένες επιφάνειες χιλιάδων τ.μ. «Προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που 
εργάζονται και τέτοιες ασκήσεις εκπαιδεύουν και όλους εμάς που σε κατάσταση κρίσης θα πρέπει να 
αντιδράσουμε σωστά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε», σχολίασε ο κ. Μιζαντζίδης και πρόσθεσε 
ότι είναι απαραίτητο να διεξάγονται σε όλα τα εργοστάσια. Τέλος ευχαρίστησε την Π.Υ. Βέροιας που στο 
περιθώριο της άσκησης επιμόρφωσαν το προσωπικό για την χρήση των πυροσβεστικών μέσων.  

 Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Εντυπωσιακή άσκηση της Πυροσβεστικής στο εργοστάσιο 
ALEXANDER στην περιοχή του Σ.Σ. Βέροιας



SL2: Άλλαξε ημέρα το 
παιχνίδι Κ19 Θεσπρωτός 
- ΒΕΡΟΙΑ θα διεξαχθεί 

την Δευτέρα 28/11

Δύο αλλαγές σε αγώνες της SL2 K19 ανα-
κοίνωσε η διοργανώτρια, για την τέταρτη 
αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ΝΕΩΝ Κ-19 

SUPER LEAGUE 2 ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ της 4ης αγωνιστικής, 
θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28/11/22 στις 15:00 στο ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ 
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ αντί για το Σάββατο26/11/22 όπως αρχικά είχε προ-
γραμματισθεί.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ΝΕΩΝ Κ-19 
SUPER LEAGUE 2 KΗΦΙΣΙΑ – ATHENS KALLITHEA F.C της 4ης 
αγωνιστικής , θα διεξαχθεί τo Σάββατο 26/11/22 στις 15:30 στο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ αντί για την Κυριακή 27/11/22 
στις 15:00 όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί.

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των αγώνων 
χαντ μπολ σε όλες τις κατηγορίες. Ο Ζα-
φειράκης Νάουσας έχει δύσκολη αποστολή 
αφού υποδέχεται στο ΔΑΚ την ισχυρή ΑΕΚ, 
ενώ την ερχόμενη Τέταρτη 30/11 θα παίξει 
εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. 

Για την Α2 ο Φίλιππος θα παίξει στο Πα-
νόραμα ενώ για την Β’ Εθνική ο Φέρωνας 
υποδέχεται στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τον Κερκυραικό. 

Σάββατο26Νοεμβρίου2022
Handball Premier (10η αγωνιστική)
ΧΑΝΘ 17:00, ΧΑΝΘ- Ολυμπιακός ΣΦΠ/

Όμιλος Ξυνή
(Θεοδοσίου- Παπούλιας, Κατσίκης)
Κραχτίδης 18:00, Bianco Monte Δράμα- 

Αερωπός Έδεσσας ManDynamic
(Νάσκος- Χαρίτσος, Δελόγλου)
Νάουσας 18:00, Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ
(Σαπανίδης- Ηλιάδης, Σίσκου)
Ιωνικού 18:00, Ιωνικός Affidea- ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Ανταλής)
ΟΑΚΑ 18:00, ΑΣΕ Δούκα- ΕΣΝ Βριλησσίων
(Γράψας- Κυριακού, Τσάκωνας)

Α1 Γυναικών (7η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 15:00, ΑΕΚ- Ορφέας Σουρωτής
(Λεφάκης- Γιαβρούτας, Τσάκωνας)
Άρτας 18:00, Αναγέννηση Άρτας- ΠΑΟΚ
(Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας- ΑΕΣΧ 

Πυλαίας
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Μίγκας- Αντωνό-

πουλος)

Α2 Ανδρών
Κέρκυρας 16:00, Φαίακας Κέρκυρας- Φοί-

βος Συκεών
(Αβράμης- Χρόνης, Βέργος)
Πανοράματος 16:30, ΑΕΠ Πανόραμα- Φί-

λιππος Βέροιας
(Βαγγελτζίκης- Νικόλας)
Αξιούπολης 18:00, Αλέξανδρος Αξιούπο-

λης- Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
(Λινάρδος- Νικολαϊδης)
Βύρωνα 18:00, Δόξα Βύρωνα- Ποσειδών 

Λουτρακίου
(Βήτας- Γιακαλής)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, Εκμάθηση- 

ΓΑΣ Κιλκίς
(Βαγγελτζίκης- Γκόγκας)
Καματερού 20:00, Λεωνίδας Αγ. Αναργύ-

ρων- Πανελλήνιος
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Αντωνόπουλος)
Σπίτι του Χάντμπολ 20:30, Άρης Θ.-Αρχέ-

λαος Κατερίνης
(Βαγελτζίκης- Γκόγκας)
Κερατσινίου 21:30, Ολυμπιακός Κερατσι-

νίου- HC Σαλαμίνα
(Σκλαβενίτης- Χρηστίδη, Ανταλής)

Β’ Ανδρών
Κλαδισού 15:00, Ιδομενέας Γαλατά- ΓΣ 

Παπασιδέρης
(Γερουλάνος- Φωτεινάκης)
Φιλίππειο 15:00, Φέρωνας Βέροιας- Κερ-

κυραϊκός
(Πήτας- Αγγελίδης)
Σερρών 17:00, Πανσερραϊκός- Μακεδών

(Εφραιμίδης- Μαυρίδου)
Βόλου 17:30, Κένταυρος Αγριά Βόλου- Έ-

σπερος Καλλιθέας
(Βελάνη- Παλαμιώτης)
Καματερού 21:45, Ασπίδα Αγ. Αναργύ-

ρων- Δίας Μοσχάτου Ταύρου
(Δαμάσκος- Ψύλλος)

Α2 Γυναικών
Νάουσας 15:00, Ζαφειράκης Νάουσας- Α-

ΟΑ Καστοριάς
(Σαπανίδης- Ηλιάδης)
Γιαννιτσών 16:00, Μέγας Αλέξανδρος- Βορέας
(Μαυρίδης- Τομίδης)
Καματερού 18:00, Λεωνίδας Αγ. Αναργύ-

ρων- ΑΣ Ηλιούπολης
(Λεφάκης- Γιαβρούτας)

Κυριακή27Νοεμβρίου2022
Handball Premier (10η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΠΑΟΚ- Διομή-

δης Άργους
(Τζαφερόπουλος- Τόλιος, Μιχαηλίδης)

Α1 Γυναικών (7η αγωνιστική)
Μάνος Λοίζος 16:00, ΑΟΑΟΔ Κορυδαλ-

λού- ΑΕΠ Πανόραμα
(Βήτας- Μπράμου, Αντωνόπουλος)

Τετάρτη30Νοεμβρίου2022
Handball Premier (11η αγωνιστική)
Ηλιούπολης 15:00, Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμι-

λος Ξυνή- Ζαφειράκης Νάουσας
ΟΑΚΑ 19:00, ΑΕΚ- ΑΣΕ Δούκα

Το Δ.Σ της ΟΧΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα 
του Β’ γύρου 

12ηΑγωνιστική(10/12/2022)
ΕΣΝ Βριλησσίων- Δράμα Bianco Monte
Διομήδης Άργους- Ιωνικός Affidea
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic-ΧΑΝΘ
ΑΕΣΧ Πυλαίας- Ζαφειράκης Νάουσας
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ 

(14/12/2022)
ΑΣΕ Δούκα- ΠΑΟΚ

13ηΑγωνιστική(17/12/2022)
Δράμα Bianco Monte- ΠΑΟΚ
Ιωνικός Affidea- ΕΣΝ Βριλησσίων
ΧΑΝΘ- Διομήδης Άργους
Ζαφειράκης Νάουσας- Αερωπός Έδεσσας 

ManDynamic
ΑΕΚ- ΑΕΣΧ Πυλαίας
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- ΑΣΕ Δούκα

14ηΑγωνιστική(14/01/2023)
ΠΑΟΚ-Ιωνικός Affidea
ΕΣΝ Βριλησσίων- ΧΑΝΘ
Διομήδης Άργους- Ζαφειράκης Νάουσας
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic- ΑΕΚ
ΑΕΣΧ Πυλαίας- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος 

Ξυνή
ΑΣΕ Δούκα- Δράμα Bianco Monte

15ηΑγωνιστική(21/01/2023)
ΧΑΝΘ- ΠΑΟΚ
Ιωνικός Affidea- Δράμα Bianco Monte
Ζαφειράκης Νάουσας- ΕΣΝ Βριλησσίων
ΑΕΚ- Διομήδης Άργους
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- Αερωπός 

Έδεσσας ManDynamic
ΑΕΣΧ Πυλαίας- ΑΣΕ Δούκα

16ηΑγωνιστική(28/01/2023)
ΠΑΟΚ- Ζαφειράκης Νάουσας
Δράμα Bianco Monte- ΧΑΝΘ
ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΕΚ
Διομήδης Άργους- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμι-

λος Ξυνή
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic- ΑΕΣΧ 

Πυλαίας
ΑΣΕ Δούκα- Ιωνικός Affidea

17ηΑγωνιστική(04/02/2023)
ΑΕΚ- ΠΑΟΚ
Ζαφειράκης Νάουσας- Δράμα Bianco 

Monte
ΧΑΝΘ- Ιωνικός Affidea
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή-ΕΣΝ Βρι-

λησσίων
ΑΕΣΧ Πυλαίας- Διομήδης Άργους
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic- ΑΣΕ 

Δούκα

18ηΑγωνιστική(11/02/2023)
ΠΑΟΚ- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή
Δράμα Bianco Monte- ΑΕΚ
Ιωνικός Affidea- Ζαφειράκης Νάουσας
ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΕΣΧ Πυλαίας
Διομήδης Άργους- Αερωπός Έδεσσας 

ManDynamic
ΑΣΕ Δούκα- ΧΑΝΘ

19ηΑγωνιστική(18/02/2022)
ΑΕΣΧ Πυλαίας- ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- Δράμα 

Bianco Monte
ΑΕΚ- Ιωνικός Affidea
Ζαφειράκης Νάουσας- ΧΑΝΘ
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic- ΕΣΝ 

Βριλησσίων

Διομήδης Άργους- ΑΣΕ Δούκα

20ηΑγωνιστική(25/02/2023)
ΠΑΟΚ- Αερωπός Έδεσσας ManDynamic
Δράμα Bianco Monte- ΑΕΣΧ Πυλαίας
Ιωνικός Affidea- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος 

Ξυνή
ΧΑΝΘ- ΑΕΚ
ΕΣΝ Βριλησσίων- Διομήδης Άργους
ΑΣΕ Δούκα- Ζαφειράκης Νάουσας

21ηΑγωνιστική(18/03/2023)
Διομήδης Άργους- ΠΑΟΚ
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic-Δράμα 

Bianco Monte
ΑΕΣΧ Πυλαίας- Ιωνικός Affidea
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- ΧΑΝΘ
ΑΕΚ- Ζαφειράκης Νάουσας
ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΣΕ Δούκα

22ηΑγωνιστική(25/03/2023)
ΠΑΟΚ- ΕΣΝ Βριλησσίων
Δράμα Bianco Monte- Διομήδης Άργους
Ιωνικός Aff idea- Αερωπός Έδεσσας 

ManDynamic
ΧΑΝΘ- ΑΕΣΧ Πυλαίας
Ζαφειράκης Νάουσας- Ολυμπιακός ΣΦΠ/

Όμιλος Ξυνή
ΑΣΕ Δούκα- ΑΕΚ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

21-11-2022 μέχρι 

27-11-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

To πρόγραμμα του Β΄ γύρου
της Handball Premier

Πέμπτη 24-11-2022

13:30-17:30ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 

44 23310-26914

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙ-

ΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 

15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 

ΓΩΝΙΑ 23310-65931

Φαρμακεία
Ορισμοί Αγώνων (26-30/11/2022)
Σάββατο 26/11 Ζαφειράκης- ΑΕΚ
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 27 Νο-

εμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Π. 
Σκυλίτσι Ημαθίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου και πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΝΑ

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

Η σύζυγος
Η κόρη

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 26 Νο-

εμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας αδελφής, θείας, ανηψιάς και 
ξαδέλφης

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ

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

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι θείες, Οι θείοι
Τα ξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 26 Νοεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 27 Νοεμβρί-

ου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.
ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 
μνήμη του να προσέλθουν και να ενώ-

σουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Η εγγονή, Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
 ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

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

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

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

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

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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Α-
γίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας. 

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 
στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Επισκοπι-
κός Λόγος»  και θα αναπτύξει 
το θέμα: «Εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγί-
ων»  μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την α-
ντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ι-
ερό Ναό των Αγίων Αναργύρων 

Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Στυλιανού Παφλαγό-
νος.

 Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου Βραχιάς.

 Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολου-
θία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

IΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 

ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
5.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ  Ορθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουρ-

γούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεή-
μονος.

5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση του Οσίου Πατρός 
ημών Νικοδήμου του Βεροιέως

Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

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

ΣΥΣΣΙΤΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ                                                     
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και 

η Διαχειριστική Επιτροπή του Συσσιτίου, ευχαριστούν 
θερμά την κ. Δήμητρα Ταμπάκη ιδιοκτήτρια του Καφέ 
«ΑΛΛΟΤΙΝΟ» Νάουσας για τη Δωρεά ενός Απινιδωτή 
για τις ανάγκες της πόλεως Ναούσης. 

Ευχόμαστε ο Θεός να χαρίζει σε εκείνη και στην Οι-
κογένεια της, Υγεία και Δύναμη και κάθε Προκοπή και 
Ευλογία. 

Δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης του 
«Έρασμου», με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για 

την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
Παρασκευή 25 Νοέμβρη 2022

 - Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας - 11.00πμ
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-

ναικών, ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» διοργανώνει την 
Παρασκευή 25 Νοέμβρη 2022, στις 11.00πμ,  στην Πλατεία Δημαρχείου 
Βέροιας, δράση αφύπνισης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κατά του 
φαινομένου της γυναικείας κακοποίησης που έχει εκλάβει πλέον φονικές 
διαστάσεις και στη χώρα μας.  

Συμμετέχουν:   - Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας 
- Γ’ Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας 
- Α’ ΕΠΑΛ Βέροιας  - ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας  
- «Α21» - Οργάνωση από τη Θεσσαλονίκη, 
κατά του trafficking (εμπορία ανθρώπων) 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κε-

ντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται την Κυριακή 27 Νοεμ-

βρίου 2022 στις 2.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον 
Αρχάγγελο (Δήμος Ειρηνούπολης) 
η Τραϊανή - Άννα Γαβριά σε ηλικία 
78 ετών. 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 
περιοχή Μακροχωρίου, 

πίσω από το Lidl, με 
ροδακινιές. Τηλ.: 6973 
339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός 
του οικισμού 480 τ.μ., 
άρτιο και οικοδομήσι-
μο, με αποθήκη και α-
χυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 
6973 358072.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
209 τ.μ., συντελεστής δό-
μησης 1,2, Διογένους με 
Πιερίδων Μουσών γω-
νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 
300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά στο κέντρο της Βέ-

ροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -
κιάζεται στην περιο-
χή ONE SALONICA 
στούντιο μονόχωρο 
του 2008, 6ου ορ’ό-
φου, με ηλεκτρικές 
συσκευές και καναπέ 
κρεβάτι, αέριο, κλιμα-
τιστικό, θέα. Προτείνε-
ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 
και κέντρου. Τιμή 270 
ευρώ. Πληροφορίες: 
mapapad@otenet.gr 
6974 792410, ώρες 
10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

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

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

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπάνιο, πλήρως ανακαινι-
σμένο, επιπλωμένο λούξ, με όλα τα ηλεκτρικά (κουζίνα, ψυγείο, μικροκύμματα, ηλε-
κτρικό μπρίκι), με διπλό κρεβάτι, ντουλάπα, γραφείο, καναπέδες κ.λ.π. στο Ρολόι με 
υπέροχη αυλή, ιδιαίτερο, χωρίς κοινόχρηστα, ατομική θέρμανση. Τιμή 320,00 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, περιοχή Αγ. Κυρια-
κής, Ρολόι, πλήρως επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, πετρέλαιο, θωρακισμένη πόρτα, 
ψυγείο ολοκαίνουργιο κ.λ.π., με θέα 3ου ορόφου, έτοιμο να κατοικηθεί. Τιμή 360 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε διόροφο, ο επάνω όροφος, ανακαινισμένο, λούξ. Αποτελείται 
από σαλοκουζίνα με τζάκι, πατάρι, υπνοδωμάτιο, όλα τα έπιπλα είναι καινούργια, 
μοντέρνα, θερμοπομπούς, αιρκοντίσιον και πετρέλαιο. Έτοιμο αρχές Δεκεμβρίου. 
Τιμή 400,00 ευρώ.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6973735020

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 4000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΑΛΣΟΣ 90 Τ.Μ 2ΔΣΚ επιδαπεδια θερμ. ,Θεα, χωρις κοιν.330€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη Α.Θ πελετ 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμαν-
ση 200€

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€ όχι μεσιτικα
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
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 Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

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

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

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

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

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

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

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

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

Η ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ, Βιομηχανία Πλαστικών, αναζητά να προσλάβει 
άμεσα εργάτες παραγωγής σε βάρδιες.

Θα εκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

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

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατά-
ρι με εσωτερικη σκάλα, Ή-
ρας 10. Διαθέτει μεταλλικό 
ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 
731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας ε-
πιχείρησης με άριστη γνώση 
Η/Υ, εμπειρία, γνώση λογιστι-
κών προαιρετική, εοικοινωνι-
ακές ικανότητες. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6945 598215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απα-
σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-
νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνερ-
γείου από επιχείρηση στη Βέ-
ροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφεί-
ου με γνώσεις Η/Υ. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινω-
νίας: 9:30 με 18:30 & email: 
nkakaris@hotmail.gr.

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 φύλα-
ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη 

φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

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

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

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

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
Υπάλληλο Αποθήκης

Ο υπάλληλος αποθήκης θα στελεχώσει την υπάρχουσα ομάδα 
μας και θα είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, 
την οργάνωση και τη συντήρηση της αποθήκης.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Προϋπηρεσία
 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
•Άριστες συνθήκες και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 
ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον κωδικό θέσης AP_22, έως 
τις 11/12/22.



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



Την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκεια τους, εκφράζουν θεσμικοί, παρα-
γωγικοί και καταναλωτικοί φορείς (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ,  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας - ΓΣΕΒΕΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιώς - ΕΒΕΠ, Ένωση Καταναλωτών-Η Ποιότητα Της Ζωής - Ε.Κ.ΠΟΙ.
ΖΩ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΕΑ, Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας - ΕΣΕΕ, Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων 
Επιχειρηματιών Αθηνών - ΕΣΥΝΕ Αθηνών, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & 
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος - ΣΕΛΠΕ) για τη συνέχιση μίας άδικης, α-
ντιαναπτυξιακής, αντικοινοτικής και αντικοινωνικής επιβάρυνσης, αυτής του 
“ψηφιακού χαρατσιού”. Σε κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρουν: «Το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού επιμένει, παρά τις δεσμεύσεις της ΝΔ όταν βρισκόταν στη 
θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2017 ότι θα το καταργούσε, στη 
διατήρηση του υψηλότατου “ψηφιακού τέλους” στα ψηφιακά προϊόντα που 
εισάγονται, παράγονται και διατίθενται  στη χώρα, αλλά και στη στρεβλή και 
άδικη εφαρμογή του νομού.

Η κυβέρνηση, μέσω και στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού, παρά το 
ό,τι είχε δεσμευθεί πως με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο θα διευκρίνιζε την 
ενιαία αντιμετώπιση των tablets και smartphones ως υπολογιστών και θα 
αποσαφήνιζε την ορθή δήλωση των υποκείμενων σε εύλογη αμοιβή ειδών, 
αθετεί  τη δέσμευση της. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεσμεύτηκε και κατέθεσε 
στο προσχέδιο του νόμου, στη διαδικασία της διαβούλευσης, το άρθρο (43), 
το οποίο εξορθολόγιζε και διευκρίνιζε τη σωστή εφαρμογή της υπάρχουσας 
Νομοθεσίας, αντιμετωπίζοντας τις παράλογες στρεβλώσεις και αδικίες και 

αίροντας ερμηνευτικές αμφιβολίες, οι οποίες δημιουργούσαν σειρά προβλη-
μάτων και δικαστικών αγώνων. Προφανώς  όμως, υποκύπτοντας  σε διάφο-
ρες εκβιαστικές και μονομερείς πιέσεις σε αυτήν την παρατεταμένη εκλογική 
περίοδο, λίγο πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο το Υπουργείο Πολιτισμού α-
πέσυρε το άρθρο 43, βλάπτοντας τόσο τους πολίτες-καταναλωτές όσο και 
την επιχειρηματικότητα, αλλά και το Δημόσιο.  Με το νόμο 4481/2017 (Α’ 
100) της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επανεπιβλήθηκε, μετά από 15 χρόνια, η 
λεγόμενη “εύλογη αμοιβή” (χαράτσι) 2% επί της αξίας των Η/Υ, που εισάγο-
νται/ παράγονται στην Ελλάδα. Την αμοιβή αυτή την εισπράττουν από τους 
εισαγωγείς και παραγωγούς διάφοροι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης 
δημιουργών (συγγραφέων, καλλιτεχνών, φωτογράφων)  και τη διανέμουν 
στα μέλη τους  για αντιστάθμιση (αποζημίωση) της νόμιμης  αναπαραγω-
γής των έργων τους για ιδιωτική χρήση. Βάσει του νόμου, οι εισαγωγείς/ 
παραγωγοί, που την κατέβαλαν, τη μετακυλίουν στους τελικούς χρήστες 
των προϊόντων αυτών, δηλαδή στους καταναλωτές, στους επαγγελματίες 
και στο ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος για 
την αγορά του εξοπλισμού τους. Είναι σαφές πως πρόκειται για μία ακόμη 
άδικη επιβάρυνση, με τραγικές συνέπειες για όλους: καταναλωτές, επιχειρή-
σεις, επαγγελματίες, Δημόσιο που επιβαρύνει όλους, ιδιαίτερα σήμερα, σε 
μία περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΣΕΕ, η 
αγοραστική δυνατότητα των εργαζομένων έχει μειωθεί έως και 40%, ενώ οι 
μικρομεσαίες  επιχειρήσεις αδυνατούν  να ανταποκριθούν στις βασικές τους 
υποχρεώσεις. Υπογραμμίζεται πως η απόσυρση του παραπάνω άρθρου 
(43) είναι άδικη, αντιαναπτυξιακή και αντιβαίνει τις οδηγίες και επιταγές της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως:

• Το ψηφιακό “χαράτσι” υπολογίζεται πως κοστίζει περισσότερο από 70 
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στους Έλληνες καταναλωτές, στις ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις, στους επαγγελματίες αλλά και στο Δημόσιο. Ειδικά μάλιστα για 
τις επιχειρήσεις, Οργανισμούς, επαγγελματίες και το Δημόσιο η επιβάρυνση 
αυτή είναι πέρα για πέρα παράνομη και οι σχετικές πληρωμές  εκατομμυρί-
ων ευρώ έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και πρέπει να αναζητηθούν, ενώ, 
με την απόσυρση του άρθρου 43, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται 
και στο μέλλον.• Πρόκειται για μία υπέρογκη επιβάρυνση (και μάλιστα υ-
πέρ τρίτων) με 2% στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα  tablets και στα 
smartphones, 4% στους σαρωτές (scanners) και εκτυπωτές, 6% στα απο-
θηκευτικά μέσα, κ.λπ. Βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας, που διεξήχθη 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και σύμφωνα με τα στοιχεία του Digital 
Europe (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιχειρήσεων και Συνδέσμων Ψηφιακής 
Τεχνολογίας), τα ποσά εύλογης αμοιβής, που ισχύουν στην Ελλάδα και επι-
βαρύνουν τον Έλληνα καταναλωτή, είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη 
(είμαστε στην πρώτη τετράδα των χωρών με τα υψηλότερα ποσά αμοιβής), 
ενώ, ταυτόχρονα, τα ποσά αυτά είναι πολλαπλάσια (μέχρι και 10 φορές) της 
εκτιμώμενης απώλειας εσόδων των δημιουργών από την αναπαραγωγή 
των έργων τους. Μόνο από την Ψηφιακή Μέριμνα, επιβαρύνθηκαν οι μαθη-
τές και οι καθηγητές, που συμμετείχαν, με 3.250.000 ευρώ, τα οποία διοχε-
τεύθηκαν στα μέλη των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης! 

• Η συγκεκριμένη επιβάρυνση πλήττει το μεγάλο στόχο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της χώρας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τον 
οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει χαρακτηρί-
σει ως κεντρική Εθνική προτεραιότητα, θέτοντας προσκόμματα στην από-
κτηση προϊόντων τεχνολογίας, στο  ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά 
και στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ανακόπτοντας την Ελλάδα 
από το να κάνει το πραγματικό άλμα που υπόσχεται ο Πρωθυπουργός. 

• Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης της πληροφορικής, καθώς 
και των ψηφιακών δεξιοτήτων, αποτελεί βασικό άξονα για την  καταπολέμη-
ση της ανεργίας, ενισχύοντας τον κόσμο της γνώσης και εμπειρίας με πολ-
λαπλές δυνατότητες και ικανότητες. Ταυτόχρονα, όλα τα διεθνή δεδομένα 
καταδεικνύουν το γεγονός πως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών αποτελούν απαραίτητο όχημα ενίσχυσης της διαφάνειας, αντιμετώπι-
σης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής.

• Αποτελεί καίριο πλήγμα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αξίζει  να σημει-
ωθεί πως πολλές χώρες-μέλη  της ΕΕ, όπως η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, 
η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Φινλανδία, δεν 

καταβάλλουν “ψηφιακό τέλος”, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον 
με τη συγκεκριμένη επιβάρυνση - η οποία είναι όχι μόνο πολλαπλάσια από 
ότι ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ που έχουν εφαρμόσει αντίστοιχο “τέλος”- 
η χώρα μας καθίσταται πλέον “πρωταθλήτρια” επιβαρύνσεων στον τομέα 
αυτό (και μάλιστα υπέρ τρίτων - των μελών των Οργανισμών Συλλογικής 
Διαχείρισης), έχοντας από τα υψηλότερα ποσοστά “ψηφιακού τέλους” στην 
Ευρώπη. 

Παράλληλα, προκαλεί ιδιαιτέρως αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι οι 
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων, που 
συμμετείχαν στη διαβούλευση, υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι, τόσο του 
Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα, κατά την ώρα της εργασίας τους 
χρησιμοποιούν παρανόμως τον εξοπλισμό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας 
τους για παραγωγή ιδιωτικών αντιγράφων και θα πρέπει το Δημόσιο  και  οι 
επιχειρήσεις (!!!) να αποδείξουν ότι οι εργαζόμενοί τους δεν κάνουν ιδιωτική 
χρήση των μηχανημάτων, για να απαλλαγούν από την αμοιβή.  

Η προάσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι αυτονόητη, και η θέ-
σπιση εύλογης αποζημίωσης των δημιουργών αναγκαία.  Δεν πρέπει όμως 
να επιτυγχάνεται επιβαρύνοντας υπέρμετρα καταναλωτές, επιχειρήσεις, Δη-
μόσιο τομέα και χωρίς να είναι συμβατή με την κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
νομολογία και πρακτική. Με πλήρη, αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία, 
διαχρονικά, προσπαθούμε να  συμβάλουμε  στη σωστή, νόμιμη και δίκαιη 
ρύθμιση του θέματος προς όφελος όλων: καταναλωτών, δημιουργών, Δημο-
σίου, αγοράς τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και φυσικά της 
ίδια της χώρας και της εθνικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αποκαταστήσει, 
έστω μερικώς αυτήν την αδικία, επαναφέροντας το άρθρο 43 του ν/σ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και διασφαλίζοντας τη σωστή και δίκαιη εφαρμογή 
του νόμου, σύμφωνα και με τις Κοινοτικές οδηγίες». 
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ΣΕΠΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, ΕΕΑ, ΕΣΕΕ, ΕΣΥΝΕ Αθηνών, ΣΕΛΠΕ:
Αθέτηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης για το άδικο 

για καταναλωτές και επιχειρήσεις και εκτός Ευρωπαϊκής πραγματικότητας “ψηφιακό χαράτσι”

P Έβγαλα να φορέσω χειμωνιάτικο ρούχο και 
έπαθα το ίδιο που είχα πάθει με τα φθινοπωρινά…

P Να δείτε που όσο κάθονται στα συρτάρια 
τα ρούχα… στενεύουν.

P Τα μόνο παλιά ρούχα που με χωράνε είναι κάτι 
φουλάρια.

P Τώρα ενώνω δύο στενά πανταλόνια σε ένα.

P Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Η αγάπη π.χ. 
ίσα-ίσα που βολεύεται με κάτι κουβέρτες.

P Φαίνεται ότι στην κλιμακτήριο είναι πιο 
υψηλές οι ταχύτητες από το large στο δύο extra 
large.

P Όλα τα παράξενα τα είδαμε τα τελευταία χρό-
νια. Αλλά όχι και να χάσει η Αργεντινή από τη Σαου-
δική Αραβία.

P Δεν είναι απλώς βασιλιάς των αθλημάτων 
το ποδόσφαιρο. Φοράει και κελεμπία.

P Εφοριακός υπεξαίρεσε 320.000€, καταδικάστη-
κε σε εξαγοράσιμη ποινή, πλήρωσε 13.000€, δεν 
πήγε μέρα φυλακή! Ελλάς το μεγαλείο σου!

P Ρώσος αξιωματικός αυτοκτόνησε με πέντε 

σφαίρες. Τσακ Νορίνσκι.

P Φτάσαμε στο 2023 για να καταλά-
βουμε ότι ο καλύτερος μετεωρολόγος είναι 
το χτυπημένο γόνατο.

P Και φέτος το νέο χρόνο θα αφή-
σουμε πίσω μας όλες τις παλιές βλακεί-
ες και θα αρχίσουμε καινούριες.

P Εντέλει το νέο έτος είναι μια επιστρο-
φή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

P Παλιά, στις δύσκολες μέρες αρκού-
σε μια σερβιέτα.

P Και:
Μια κυρία της αριστοκρατίας παραγ-

γέλνει σε ένα επιπλοποιό ένα ερμάρι για 
το δωμάτιο της. Δύο μέρες αφού το είχε 
παραλάβει τηλεφωνεί αγανακτισμένη στον 
επιπλοποιό:

– Το ερμάρι που μου έφερες πρέπει να 
έρθεις να το φτιάξεις γιατί κάθε φορά που περνά το 
τρόλεϊ από κάτω, αυτό κάνει ένα πολύ παράξενο θό-
ρυβο και μου σπάει τα νεύρα.

Ο επιπλοποιός παίρνει τα εργαλεία του και πάει 
στο σπίτι της κύριας. Πράγματι μετά από λίγο περνά 
από κάτω το τρόλεϊ και το ερμάρι κάνει ένα παράξε-
νο τρίξιμο που ούτε και αυτός μπόρεσε να προσδιο-
ρίσει από ποιο σημείο ερχόταν ο θόρυβος. Έτσι λέει 
στην κύρια:

– Θα μπω μέσα στο ερμάρι έτσι ώστε όταν περά-

σει το τρόλεϊ από κάτω να βρω το πρόβλημα και να 
το φτιάξω.

Μπαίνει μέσα και περιμένει. Για κακή του τύχη 
όμως εκείνη την στιγμή έρχεται σπίτι ο σύζυγος και 
ανοίγοντας το ερμάρι για να κρεμάσει το σακάκι του 
βρίσκει μέσα τον επιπλοποιό.

– Τι κανείς εδώ μέσα ρε; του λέει εκείνος φανερά 
εκνευρισμένος.

– Καλά, άμα σου πω τώρα ότι περιμένω να περά-
σει το τρόλεϊ θα με πιστέψεις;

Κ.Π.
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