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Το ΣτΕ βγάζει από το 
ψυγείο τους ανεμβολίαστους 

υγειονομικούς
Όσο κι αν διαφωνούσα με την στάση των υγειονο-

μικών που δεν εμβολιάστηκαν και προτίμησαν να πάνε 
σπίτι τους δεν μπορώ να μην σχολιάσω την στάση της 
κυβέρνησης να τους ξεχάσει στο ψυγείο και να μην έχει 
ασχοληθεί καθόλου με την περίπτωσή τους μέχρι τώρα. 
Ακόμη κι αν η κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη να μην 
δεχθεί πίσω τους ανεμβολίαστους, όφειλε να επαναξι-
ολογήσει την κατάσταση και με τις δέουσες διαδικασίες 
να στηρίξει την απόφαση και την στάση απέναντί τους. 
Αντιθέτως κράτησε μια απόφαση που βασιζόταν σε μια 
παρελθούσα εικόνα και κατάσταση και προς τούτο το 
ΣτΕ την έκρινε αντισυνταγματική και άνοιξε τον δρό-
μο της επιστροφής για τους εργαζομένους σε δομές 
υγείας που δεν είχαν εμβολιαστεί. Εδώ που φτάσαμε 
κάποιος έπρεπε να τους βγάλει από το ψυγείο, ωστόσο 
αναμένω με περιέργεια την αντίδραση του υπουργείου 
Υγείας, αφού είχε ακουστεί πριν λίγο διάστημα ότι θα ει-
σαχθεί αυστηρό πλαίσιο για μια σειρά εμβολιασμών για 
όλους τους υγειονομικούς. Λέτε να έχουμε συνέχεια;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ανακύκλωση
και επανάχρηση ρούχων 
στην ημερίδα του ΦοΔΣΑ

Η δημιουργία νέων ρευμάτων εκτροπής στη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα (όπως η ανακύκλωση ρούχων) απασχόλησε την 
ημερίδα του ΦοΔΣΑ Κ. Μακεδονίας. «Θέλουμε την κοινω-
νία δίπλα μας που είναι απαραίτητη για την επιτυχία κάθε 
προσπάθειας, όμως παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί 
και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ο κύριος 
βραχίονας στην κοινή προσπάθεια να πειστεί να αλλάξει 
γνώμη και στάση η κοινωνία», είπε ο πρόεδρος του Φορέα 
Κ. Γεράνης. Για το ρεύμα της ανακύκλωσης των κλωστο-
ϋφαντουργικών προϊόντων επισημάνθηκε ότι εκτός από 
απαραίτητο είναι και απόλυτα χρήσιμο για την προώθηση 
και ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Να επισημάνουμε 
ότι στο δήμο Βέροιας λειτουργεί από το 2019 η ανακύκλω-
ση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ρούχων) σε ειδι-
κούς μεγάλους κάδους σε διάφορα σημεία της πόλης και 
το ζητούμενο για το μέλλον του περιβάλλοντος περνάει και 
μέσα από την επαναξιοποίηση και επανάχρηση και αυτών 
των προιόντων.

Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας,
η «Απογραφή Προσφύγων», τον Απρίλιο του 1923

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022), 
προχώρησε στην επανέκδοση του δημοσιεύματος «Απογραφή Προσφύγων», η οποία διενεργήθηκε το πρώτο δεκαή-
μερο του Απριλίου του 1923.

Την έκδοση - στατιστική πληροφορία που συνοδεύεται από ανάλυση των δεδομένων και το ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής, παρέλαβε χθες  η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και μπορεί κάθε 
ενδιαφερόμενος να ανατρέξει σε στοιχεία και στα αποτελέσματα της Απογραφής Προσφύγων (αριθμός απογραφέ-
ντων προσφύγων κατά διοικητικές περιφέρειες και οικισμούς με διάκριση κατά φύλο) που δημοσιεύθηκαν στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως της 22ας Οκτωβρίου 1923.
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Ο εκδότης του ΛΑΟΥ φιλοξενούμενος
του Γιάννη Μαγκριώτη στον Flash 99.4

Για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και την κατάσταση στην Ημαθία μίλησε το μεσημέρι της Πέμπτης(24/11) ο 
εκδότης του «ΛΑΟΥ» και δικηγόρος Ζήσης Μιχ. Πατσίκας που ήταν φιλοξενούμενος στην ραδιοφωνική εκπομπή «Μας 
Αφορά» του πρώην υπουργού Γιάννη Μαγκριώτη στον Flash 99,4.  Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιδράσεις της ε-
νεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και την αδυναμία της ΕΕ να συγκροτήσει μια κοινή 
πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Έγινε αναφορά στις επιπτώσεις της οικονομικής κατάστασης και ειδι-
κά του μειωμένου αγροτικού εισοδήματος στην Αγορά της Βέροιας, ενώ σχολιάστηκαν οι εξελίξεις μετά και τις πρόσφατες 
δημοσκοπήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου κύκλου κόκκινων δανείων από την αύξηση 
των επιτοκίων τους τελευταίους μήνες και την άμεση ανάγκη για αντιμετώπισή του από την κυβέρνηση και την ΕΕ. 

Η συζήτηση έκλεισε ωστόσο με μια θετική νότα, αφού ο κ. Πατσίκας απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση μέσω της ραδιο-
φωνικής εκπομπής προς τους Θεσσαλονικείς αν θέλουν να ξεφύγουν λίγο από την πλατεία Αριστοτέλους, να έρθουν στη 
Βέροια το βράδυ της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελιά και να απολαύσουν 
μουσική με ζεστό κρασί.

Ακούστε ολόκληρη την συνέντευξη στο laosnews.gr

Μουρμουρίζοντας παρα…εκλογικά!
Φεύγει σιγά-σιγά ο Νοέμβριος και 

ούτε θα καταλάβουμε πότε θα μπει ο 
Δεκέμβρης, πότε θα αποχαιρετίσουμε το 
2022 και πότε θα υποδεχθούμε το 2023, 
το νέο εκλογικό πλέον έτος! Φωτιά στα 
μπατζάκια των κομματικών επιτελείων, 
για τις βουλευτικές καταρχάς εκλογές 
και έπονται της Αυτοδιοίκησης. Λογικό 
είναι και στην Ημαθία  οι επαφές,  οι συ-
ζητήσεις και οι συναντήσεις να γίνονται 
σε όλο και πιο εντατικούς ρυθμούς ώστε 
σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζει η εικόνα. Για τη 
Νέα Δημοκρατία, ως κυβερνών κόμμα, 
ίσως να είναι πιο εύκολα τα πράγματα 
για το ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών, στον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε εσωτερικές διεργασίες και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ 
στην Ημαθία, ως βέβαιες σχεδόν, φαίνονται προς το παρόν, οι υποψηφιότητες της ΟλυμπίαςΑποστόλου και του Μπά-
μπηΓκιόνογλου, ενώ ακούγεται εδώ και αρκετό καιρό ο λογιστής ΝίκοςΤσαμήτρος, αλλά και η ΜαρίαΤορορή από 
την Νάουσα.

Ένα νέο όνομα που φαίνεται να απασχόλησε το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό του ΔιονύσηΔιαμαντοπούλου, πρώην διευθυντή 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας, του οποίου το βιογραφικό στάλθηκε στα Κεντρικά. Στο τραπέζι των συζητήσεων 
μπαίνουν και ενδεχόμενεςυποψηφιότητεςγνωστώνκαιδραστήριωνεπαγγελματικάκαιπολιτικάπροσώπων, αλ-
λά όλα αυτά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά την Καλή Χρονιά, από τον Αη Βασίλη!

Σ.Γκ.



Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Γ´ 
Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 
η παράταση του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού εργαζομένων σε δομές υγείας 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

Με την απόφαση της επταμελούς 
συνθέσεως του Ανωτάτου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου κρίθηκε ότι η παράταση 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι μη 
νόμιμη λόγω ελλείψεως επαναξιολογή-
σεως του μέτρου.

Ειδικότερα,  η διάταξη του ν. 
4917/2022, με την οποία παρατάθηκε 
η ισχύς της επαναξιολογήσεως της υ-
ποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των 
εργαζομένων στις δομές υγείας μέχρι 
τις 31-12-2022, είναι αντίθετη προς την 
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ πριν αποφανθεί έλαβε υπόψη 
του προγενέστερες αποφάσεις της Ολομέλειας που 
είχαν κρίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

προστασία της δημόσιας υγείας κατά του κορονοϊού 
(covid-19), όπως είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
εργαζομένων, κ.λπ., πρέπει να επανεξετάζονται περι-
οδικώς από τα αρμόδια κρατικά όργανα ανάλογα με τα 
υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη 
των έγκυρων επιστημονικών παραδοχών. Έτσι, ση-
μειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας κατά τον χρόνο 
που δημοσιεύθηκε ο ν. 4917/2022 (31-3-2022) και 
εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση (14-
4-2022) είχε παρέλθει χρονικό διάστημα 8 και πλέον 
μηνών από τη λήψη του μέτρου του υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας, δηλαδή 
«διάστημα που λόγω της φύσεως του μέτρου και των 
συνεπειών του, υπερβαίνει προδήλως το εύλογο, χω-
ρίς, ωστόσο, να έχει διενεργηθεί επαναξιολόγησή του, 
βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο εκείνο, επιστημονι-
κών και επιδημιολογικών στοιχείων, για την αξία, την 
αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των εμβολίων 
κατά του κορωνοϊού και την πορεία και την εξέλιξη της 
πανδημίας».

Ούτε όμως, προκύπτει κατά τους συμβούλους Επι-
κρατείας, «βάσει ποίων συγκεκριμένων επιστημονικών 
δεδομένων ο χρόνος της επαναξιολογήσεως παρα-
τάθηκε έως τις 31-12-2022, δηλαδή τοποθετήθηκε σε 
χρόνο που επίσης υπερβαίνει τον εύλογο, εν όψει του 
ότι απέχει 9 μήνες από την ψήφιση του ν. 4917/2022».  

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η ΠΟΕΔΗΝ και ζητούσε να 
ακυρωθεί η από 14.4.2022 απόφαση του υπουργού 
Υγείας.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, πα-
ρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί 
να επανέλθουν στην εργασία τους κατόπιν σχετικής 
αιτήσεως τους.

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα 
εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 
Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή 
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών με σκό-
χο να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διά-
σταση. Ο ΟΗΕ, ήδη από τον Ιούνιο του 2020, προειδοποίησε 
για μια ακόμη πανδημία, εκτός από αυτή του κορονοϊού: την 
παγκόσμια αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής 
βίας. Ο Π.Ο.Υ. όρισε ως γυναικοκτονία την ανθρωποκτονία 
γυναικών από πρόθεση, με κριτήριο το φύλο.

Παγκοσμίως, καθημερινά,  εκατομμύρια γυναίκες και κορί-
τσια υφίστανται διάφορες μορφές βίας όπως η σεξουαλική, η 
σωματική, η ψυχολογική, η οικονομική βία, αλλά και η παρε-
νοχλητική παρακολούθηση, η σωματεμπορία και ο βιασμός. 
Στη χώρα μας η υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση 
που εκδηλώθηκε ταυτόχρονα, έχει ως συνέπεια την αύξηση 
της έμφυλης βίας, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η πρόκληση 
της επιτυχούς αντιμετώπισής της και της πλήρους στήριξης 

των θυμάτων.
Στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Βέροιας που συστάθηκε το 2013 για να 

βοηθήσει εκείνες που δέχονται ή κινδυνεύουν να υποστούν βία, έχουν απευθυνθεί συνολικά 
777 γυναίκες εκ των οποίων οι 99 από τον Ιανουάριο του 2022, στην πλειονότητά τους για 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα οι κοινωνικές δομές του Δήμου Βέροιας με 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κέντρο Κοινότητας βρίσκονται 
κοντά σε όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης στην καθημερινότητά τους.

Δυστυχώς στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες ολοένα και αυξανόμενων περιστατικών βίας 
κατά των γυναικών. Η σημερινή μέρα ας αποτελέσει την ευκαιρία να σπάσει η σιωπή του φό-
βου και της ενοχής.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κ. Σιώνιος 
στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά

- Δισαρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Παράκληση
 
Το απόγευμα της Τρίτης, 22ας Νοεμβρίου, πραγματοποι-

ήθηκε στα προπύλαια του υπό ανέγερση Ιερού Ναού του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού, στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας, η υποδοχή των Ιερών Εικόνων των Αγίων Πρωτοκο-
ρυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τις οποίες μετέφερε 
και προσέφερε στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κ. Σιώνιος, Ιεράρχης της 
Εκκλησίας της Βουλγαρίας.  Τις Ιερές Εικόνες υποδέχτηκε ο 
Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, και η αδελφότητα της Ι-
εράς Μονής.  Στη συνέχεια τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, 
χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Βελίκης κ. Σι-
ωνίου, στον οποίο συμμετείχε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο. 

 Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, εκφράζο-
ντας τις θερμές του ευχαριστίες για τη δωρεά των δύο εικόνων 
τίμησε με τον Σταυρό του Αποστόλου Παύλου τον Θεοφιλέστα-
το και με το μετάλλιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας τον κ. Μπόρη Καλιμπάτσεβ, ο οποίος κάλυψε τη δαπάνη της περίτεχνης κατασκευής τους. Οι ιε-
ρές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας  από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, τη σελίδα της στο Facebook και τον ραδιοφωνικό της σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
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ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παράταση 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού 

των εργαζομένων στις δομές Υγείας
-Επιστρέφουν στην εργασία τους

 οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, κατόπιν αιτήσεως

Παρεμβάσεις της ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ στον επαρχιακό δρόμο Βέροιας -Σελίου
Συνεχισθηκαν 

και το Σάββατο 
19/11 οι παρεμ-
βάσεις της ΠΕ 
ΗΜΑΘΊΑΣ στον 
επαρχιακό δρό-
μο Βέροια -Σελι. 
Παρεμβάσεις που 
αφορούν την το-
ποθέτηση προ-
στατευτικών στη-
θαίων ασφαλείας 
σε τμήματα που 
εγκυμονούν κιν-
δύνους για τους 
οδηγούς, ιδιαίτερα την χειμερινή σεζόν.

. Παράλληλα ζήτησα από το Τεχνικό Τμήμα 
της Περιφέρειας την εκ νέου διαγράμμιση με 
κίτρινη ανακλαστική γραμμή στο τμήμα από 
τα Ανήλια μέχρι το χωριό του Σελίου μια και η 
παλαιά διαγράμμιση έχει πλέον ξεθωριάσει σε 
πολλά σημεία .Έργο πολύ σημαντικό για την 
ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων 
επισκεπτών της περιοχής και του Εθνικού Χιο-
νοδρομικού Κέντρου Σελίου .

Φαρσαρώτος Γιώργος



Σήμερα Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στη Βέροια
 «BILLIE & BELLOU: 

ΔΥΟ ΖΩΕΣ, ΔΥΟ ΖΑΡΙΕΣ», 
στην Αντωνιάδειο Στέγη 

-Billie Holiday και Σωτηρία Μπέλλου σε ένα 
αναπάντεχο μουσικό ραντεβού με αφορμή την Παγκόσμια

 Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
 
Το Κέντρο Συμβου-

λευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέροι-
ας υπό την αιγίδα της 
Αντιδημαρχίας Ισότητας 
Φύλων σε συνεργασία 
με την Κ.Ε.Π.Α. και το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
παρουσιάζουν με α-
φορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Εξάλειψης Βίας 
κατά των Γυναικών την 
συναυλία «BILLIE & 
BELLOU: ΔΥΟ ΖΩΕΣ, 
ΔΥΟ ΖΑΡΙΕΣ» με  Trio 
φωνή-πιάνο-κοντραμπάσο και συντε-
λεστές τους: Ζωή Μάντζου – Τραγού-
δι, Αλέξανδρο Ιωσηφίδης – Πιάνο και 
Πάρη Τσενεκλίδης - Κοντραμπάσο

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, 
ώρα 9μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών με ελεύθερη 
είσοδο, μόνο με κάρτες ελεύθερης ει-
σόδου (πληροφορίες – διάθεση καρ-
τών ελεύθερης εισόδου: 3ος όροφος 
Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078100, 
78101, 78113)

Μια απρόσμενη συνάντηση
   Δύο καλλιτέχνιδες από δυο ά-

κρες του κόσμου, ζώντας και δημι-
ουργώντας την ίδιαπερίπου εποχή 
φτάνουν και ακουμπούν τον πυρήνα 
της ανθρώπινης ψυχής με ένα πα-
ράλληλο τρόπο. Τα κοινά τους πολ-
λά: ασχολούνται και οι δύο με λαϊκές 
μουσικές, μουσικές που στην αρχή 
της καριέρας τους είναι περιθωριακές 
για το “έντεχνο” σύμπαν της μουσικής. Ζουν και οι δύο την άνοδο και 
την δόξα, από τα αλώνια στα σαλόνια σε 30 χρόνια. Διεκδικούν την 
αποδοχή της προσωπικότητας τους με κάθε τίμημα, δεν αλλάζουν την 
ψυχή τους για να πετύχουν αλλά απαιτούν από το σύμπαν να αλλάξει 
για να τις δεχτεί.

Σε μια αιώνια κόντρα με κάθε στερεότυπο, σε μια λυτρωτική σχέση 
και οι δυο με την τέχνη τους, τα κορίτσια γίνονται ιδέες. Αισθανόμαστε 
ένα χρέος να μην αφήσουμε το πνεύμα τους να αλλοτριωθεί μέσα 
σε ένα εμπορικό παραλήρημα, η Billie και η Μπέλλου δεν χωράνε σε 
αναβιώσεις. Είναι πάντα παρούσες στις δύσκολες στιγμές, να μας 
παρηγορούν και να μας παροτρύνουν να σηκώσουμε το κεφάλι και να 
αντιμετωπίσουμε αυτούς που μας ζητάνε υποταγή.

Ο σκοπός της ενορχήστρωσης που κάνουμε είναι διττός, περιέχει το 
δίπολο Ανατολή-Δύση που μας χαρακτηρίζει και μας δυναμώνει. Από 
τη μια να συστήσουμε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι σε ένα διεθνές κοινό, 
με μια ενορχήστρωση που ν’ ανοίγει τα αμάθητα αυτιά χωρίς να χάνει 
την ουσία της πρώτης δημιουργίας. Από την άλλη να βγάλουμε την 
jazz από την ακαδημαϊκή φορμόλη, να νοιώσουμε πόσο δυνατά λαϊκά 
τραγούδια είναι το Gloomy Sunday ή το My Solitude.

Παραγωγή: Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 
Βέροιας σε συνεργασία με την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας και το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας

Διάρκεια συναυλίας  80’
Ημερομηνία: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, ώρα 9μ.μ.
Χώρος: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Πληροφορίες – διάθεση καρτών ελεύθερης εισόδου: 3ος όροφος 

Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078100, 78101, 78113
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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 συνεργα-
σία με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

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

Μια πολύ ξεχωριστή θεατρική-μουσική πα-
ράσταση Τα «Κατά Μάρκον»!.. Μια Ρεμπέτικη 
Λειτουργία, σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του 
Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία 
του Τάκη Χρυσικάκου, έρχεται στη Βέροια, την 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών, στις 9.00 μ.μ..

Η παράσταση ερευνά και προβάλει τις ιστορι-
κές και κοινωνικές συνθήκες που γέννησαν την 
παράδοση του Ρεμπέτικου και προσδιόρισαν 
το ύφος και το ήθος του. Αφετηρία αποτελούν οι 
δραματοποιημένες αφηγήσεις δύο από τους κο-
ρυφαίους ρεμπέτες, του Μάρκου Βαμβακάρη και 
του Μιχάλη Γενίτσαρη, από τις αρχές του 20ου 
αιώνα έως τη δεκαετία του ’60, καθώς και άλλα 
αντιπροσωπευτικά κείμενα της περιόδου.

Μέσα από τις μνήμες, τις διηγήσεις και τα 
τραγούδια τους, ξεκινάμε από την παλιά Σύρα του 
Μάρκου, για να καταλήξουμε στον Πειραιά της 
εποχής του Μεσοπολέμου, όπου η σμυρναίικη 
σχολή παραχωρεί τη θέση της στο πειραιώτικο 
ρεμπέτικο. Σε μιαν εποχή κρίσιμη και μεταβατική, 
με τους πρόσφυγες και τους εργάτες του λιμανιού 
να εξωθούνται στο περιθώριο, παρακολουθούμε 
τη μύησή τους στον κόσμο της «πιάτσας» και τη 
γεμάτη πάθος κι ένταση ζωή του ρεμπέτη, με την 
ιδιαίτερη ιδεολογία, τις αξίες και τα σύμβολά της. 
Κύριο μέσο έκφρασης και σύμβολο ταυτότητας 
αυτού του κόσμου αποτελούν το τραγούδι, η μου-
σική και ο χορός, μέσα από τα οποία γίνεται και 
η αντίστοιχη «μύηση» του θεατή στο ύφος και το 
ήθος του κλασικού Ρεμπέτικου. 

Στον θεατρικό μονόλογο των δύο πρωταγω-
νιστών ξεδιπλώνονται η ξεχωριστή θέση και ο 
ρόλος των μουσικών ανάμεσα στους μάγκες, η 
τελετουργία του καφενείου και του τεκέ, η βιωμα-
τική σχέση με το μπουζούκι, η σημειολογία του 
ζεϊμπέκικου, το κυνηγητό από την αστυνομία, η 
λογοκρισία και οι εκτοπισμοί από τη δικτατορία 
του Μεταξά, ο ρόλος της δισκογραφίας, η διαφο-
ροποίηση στην επιτέλεση του Ρεμπέτικου μετά 
τον Πόλεμο με την αστικοποίηση και το πέρασμα 
στους επώνυμους δεξιοτέχνες-σταρ του τραγου-
διού. 

Η όλη θεατρική προσέγγιση αποδίδει ιδιαίτε-
ρη έμφαση στον «τελετουργικό» χαρακτήρα της 
επιτέλεσης του Ρεμπέτικου, με τη δομή της παρά-
στασης και τη διαμόρφωση του σκηνικού χώρου 
να υποβάλλουν την ατμόσφαιρα μιας «Λαϊκής 
Λειτουργίας», όπου «ο Ευαγγελιστής Μάρκος 
(Βαμβακάρης) συναντά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ 
(Γενίτσαρη)»!

Τις αφηγήσεις των δύο κορυφαίων ρεμπετών 
ζωντανεύει επί σκηνής ο Τάκης Χρυσικάκος, που 
υπογράφει και τη σκηνοθεσία της παράστασης.

Την ιστορική-μουσικολογική έρευνα, τα κείμενα 
και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Λάμπρος 
Λιάβας, καθηγητής εθνομουσικολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος στην έναρξη της 
παράστασης παρουσιάζει στους θεατές τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν το κλασικό 
Ρεμπέτικο ως ταυτότητα και μνήμη του ελληνικού 
μουσικού πολιτισμού αλλά και ως μέρος της Άυ-
λης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας 
(με  απόφαση της Ουνέσκο το 2017).

Οι προβολές της παράστασης προέρχονται 
(ευγενική παραχώρηση) από πίνακες του Χρή-
στου Μποκόρου. Συμμετέχουν επίσης ο μουσικός 
Νίκος Μπλουμπής .

Προπώληση : Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας 
& Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ» & viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ προπώληση, την 
ημέρα της παράστασης:  15 ευρώ γενική είσοδος 
και 13 ευρώ μειωμένο.

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2310-842509, 
6934-053441

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

Στις 7 Δεκεμβρίου στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Βέροιας

ΤΑ «ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ»!.. ΜΙΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ με τον Τάκη Χρυσικάκο

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος Βαμβακάρης συναντά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Γενίτσαρη



Κλιμάκιο γεωπόνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Βραζιλίας ε-
πισκέφθηκε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς - μέλη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών-ΕΘΕΑΣ και της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ημαθίας και πραγμα-
τοποίησε ελέγχους σε εγκαταστάσεις, συστήματα παραγωγής και αγροκτήματα με 
σκοπό την υπογραφή σχετικών φυτουγειονομικών πρωτοκόλλων για την εξαγωγή 
ακτινιδίων στην Βραζιλία. 

Η προετοιμασία των σχετικών φακέλων και η οργάνωση όλης της προβλεπό-
μενης διαδικασίας έγινε από τα στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων σε συνεργασία με τα στελέχη της ΔΑΟΚ Ημαθίας. 

Όπως ενημερώνει η ΕΘΕΑΣ, οι εν λόγω υπηρεσίες δείχνουν αξιοσημείωτη 
δραστηριότητα και έχουν σημαντική συμβολή στην προσπάθεια ανοίγματος νέων 
αγορών για τα αγροτικά μας προϊόντα. Η αγορά της Βραζιλίας είναι σημαντική για 
το Ελληνικό ακτινίδιο διότι είναι μία χώρα που ο πληθυσμός της υπερβαίνει τα 213 
εκατομμύρια και με την παρατηρούμενη πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγής ακτι-
νιδίου στην χώρα μας θα αποτελέσει σημαντική διέξοδο. 

«Η ΕΘΕΑΣ  έχει σαν στρατηγικό στόχο την ενδυνάμωση και την συγκροτημένη 
συνεργασία της με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, έτσι ώστε να βοηθήσει στην 
γρήγορη ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υπογραφή φυτου-
γειονομικών πρωτοκόλλων για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα σε νέες χώρες και 
αγορές στόχους.Χαιρετίζουμε την προσπάθεια για το άνοιγμα νέων αγορών για τα 
αγροτικά μας προϊόντα  και δηλώνουμε ότι θα συμβάλουμε ενεργά με τους Συνεται-
ρισμούς της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρει η διοίκηση. 

Από την επίσκεψη στον Συνεταιρισμό 
Επισκοπής Νάουσας Ημαθίας

Την απόλυτη αναγκαιότητα, το 
Διοικητικό Πρωτοδικείο της Βέροιας 
να συνεχίσει την απρόσκοπτη λει-
τουργία του υπηρετώντας και περι-
φρουρώντας άριστα, όπως εδώ και 
τόσα χρόνια το πράττει, το κράτος 
δικαίου, τόνισε ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα σε επι-
κοινωνία που είχαν για το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα.

Αφορμή υπήρξε το σχέδιο του νέ-
ου χάρτη Διοικητικής Δικαιοσύνης που 
ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο 
οποίο προτείνεται να μετατραπεί η έδρα του Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας σε τηλεματική 
έδρα.

Ο κ. Τσαβδαρίδης μετέφερε στον Υπουργό την 
έντονη ανησυχία του Προέδρου του Δικηγορικού 
Συλλόγου της Ημαθίας, των δικηγόρων, των υ-
παλλήλων των Δικαστηρίων καθώς και ολόκληρης 
της τοπικής κοινωνίας υπογραμμίζοντας ότι ένα 
τέτοιο απευκταίο ενδεχόμενο θα ορθώσει αναίτια 
εμπόδια στις υπηρεσίες δικαιοσύνης σε δύο Νο-
μούς, καθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας 

είναι επιφορτισμένο με τον δικαστικό έλεγχο των 
πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης δύο 
Νομών, ΚΑΙ της Ημαθίας ΚΑΙ της Πέλλας και θα 
οδηγήσει μοιραία σε μειώσεις προσωπικού και δι-
καστικών λειτουργών, που θα πλήξουν τελικά την 
εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο κ. Τσιάρας από την πλευρά του τόνισε ότι 
παρακολουθεί στενά το ζήτημα, σημειώνοντας ότι 
επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια συγκεκρι-
μένη απόφαση, καθώς ο νέος Χάρτης βρίσκεται 
σε φάση επεξεργασίας από ομάδα εργασίας του 
Υπουργείου.
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Επικοινωνία Λ. Τσαβδαρίδη με τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης για το Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Βέροιας

Γεωπόνοι του Βραζιλιάνικου Υπουργείου σε Συνεταιρισμούς 
της ΕΘΕΑΣ και της Κοινοπραξίας Ημαθίας

ΑΔΑ: 66ΗΖΩ9Ο-4Ρ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                         Βέροια 24-11-2022  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 58797
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 591 32 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφ. : Χ. Παλαμούτη
Τηλέφωνο : 2331350533 e-mail : palamouti.x@veria.gr
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. 42441/30-8-2022 απόφασή μας περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μας (ΑΔΑ: 6ΚΧΚΩ-
9Ο-5ΔΥ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του 
ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι-
ήθηκε με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133Α) και της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139Α).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 
87Α) «Αντιδήμαρχοι», όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες της 
παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) και συμπλη-
ρώθηκαν από εκείνες του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 
204Α), του άρθρου 5 του ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134Α) και του άρθρου 
10 του ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139Α).

4. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄).
5. Την αριθ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-

τερικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρων 88 & 89 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114Α/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την πρόσφατη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας με την οποία καταργήθηκε το Γραφείο 
Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων του Τμήματος Αγρο-
τικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
– Τουρισμού και δημιουργήθηκε νέο Τμήμα Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτι-
κής Προστασίας (ΦΕΚ 5720 Β/9-11-2022).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τροποποιούμε τη με αρ. 42441/30-8-2022 απόφασή μας ως 

εξής :
«5. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαδόπουλο, στον οποίο 

παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας 
– Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) των Τμημάτων 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολιτικής Προ-
στασίας, πλην του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, τη 
μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη οργά-
νωση και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

7. Στον Αντιδήμαρχο Ηλία Τσιφλίδη, στον οποίο παρέχεται 
αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π., ως 
εξής:

Την εποπτεία όλων των Γραφείων του Τμήματος Αγροτικής 
Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρι-
σμού, ήτοι : Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Αλιείας, καθώς και του Τμήματος Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – 
Πολιτικής Προστασίας».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 42441/30-8-2022 απόφασή 
μας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική 
ημερήσια εφημερίδα, και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομα-
διαία της πρωτεύουσας του Νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Μαύρα κοράκια με 
νύχια γαμψά

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Ελλάδα, παραμονές 
2023. Δικαστικός κλητήρας 
και αστυνομικοί με αλυσο-
πρίονο σπάνε την πόρτα 
μιας συνταξιούχου, εισβάλ-
λουν στο σπίτι και επιτίθε-
νται εναντίον της για χρέη 
15.000. Η βαρβαρότητα 
έχει γίνει καθημερινότητα 
στον καιρό του Μητσοτάκη.

Τα στοιχεία συντριπτικά και απειλητικά. Μόνο 
για το 2022 έχουν προγραμματιστεί πάνω από 
44.000 πλειστηριασμοί στη χώρα μας. Κυνη-
γούν τον κόσμο να του πάρουν τα σπίτια και τα 
μαγαζιά, με τη Δεξιά κυβέρνηση να παρακολου-
θεί από απαθής έως ικανοποιημένη τα επιτεύγ-
ματα της πολιτικής της αναλγησίας.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας επί Ν.Δ. 
είναι γράμμα κενό. Ο πτωχευτικός Μητσοτάκη 
είναι σε πλήρη εφαρμογή και απειλεί με εξώσεις 
χιλιάδες νοικοκυριά. Στην κοινωνία πια κυβερ-
νούν μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά. Ωστόσο, 
ο δρόμος για τον λυτρωμό είναι πιο κοντά από 
ποτέ.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυ-
γκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
-Προοδευτική Συμμαχία
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1. Μύθος: αν ένα παιδί κακο-
ποιείται σεξουαλικά, οι γονείς 
ή ο γιατρός θα παρατηρήσουν 
σωματικά συμπτώματα

Αλήθεια: τα περισσότερα παι-
διά που υπόκεινται σε σεξουαλική 
κακοποίηση δεν έχουν σωματικά 
συμπτώματα ή ενδείξεις

Ακόμα και όταν υπάρχουν σωματικές ενδείξεις, 
θα μπορούσαν αυτά να είναι ενδεικτικά άλλων προ-
βλημάτων, όχι απαραίτητα σεξουαλικής κακοποίη-
σης. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για 
οποιαδήποτε ένδειξη πιθανής κακοποίησης- ειδικά 
σωματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων που 
περιλαμβάνουν τη γενετήσια περιοχή των παιδιών, ή 
προβλημάτων που εγείρονται ξαφνικά και φαίνεται να 
μην έχουν προφανή λόγο.

2. Μύθος: οι θύτες σεξουαλικής κακοποίησης 
δεν είναι φυσιολογικοί, δε φέρονται ή δε θα μοιά-
ζουν φυσιολογικοί

Αλήθεια: οι θύτες σεξουαλικής κακοποίησης φέρο-
νται ή μοιάζουν με τον οποιονδήποτε

Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς φαίνο-
νται απόλυτα φυσιολογικοί και αξιόπιστοι. Οι θύτες 
σεξουαλικής κακοποίησης φροντίζουν να μην τραβούν 
την προσοχή, να έχουν αναπόσπαστα χρονικά δια-
στήματα με τα παιδιά. Γνωρίζουν ότι αυτό εξαρτάται 
από την ικανότητά τους να κερδίζουν την εμπιστοσύ-
νη του παιδιού, των γονέων και άλλων ατόμων και 
οργανισμών που φροντίζουν ή δραστηριοποιούνται 
με παιδιά.

3. Μύθος: οι θύτες είναι τρελοί και κακοποιούν 
παιδιά σε κάθε ευκαιρία

Αλήθεια: οι περισσότεροι θύτες επιλέγουν τα θύ-
ματά τους προσεκτικά, και επενδύουν χρόνο για να ε-
δραιώσουν σχέση με το παιδί πριν το εκμεταλλευτούν

Είναι σημαντικό να είναι κανείς προσεκτικός στις 
αλληλεπιδράσεις των παιδιών με αγνώστους. Αλλά οι 
περισσότεροι θύτες δεν είναι άγνωστοι: 90% των κα-
κοποιημένων παιδιών γνώριζαν το θύτη τους. Πριν να 
ξεκινήσει η σεξουαλική κακοποίηση, ο θύτης μπορεί να 
αφιερώσει μήνες ή βδομάδες αποπλάνησης του παιδιού 
μέσω της ιδιαίτερης προσοχής που του δείχνει, θέτοντας 
το σκηνικό για την ένα προς ένα επαφή μαζί του.

4. Μύθος: η ενδοοικογενειακή και άλλων ειδών 
κακοποίηση συντελείται κυρίως σε φτωχές η σε 
χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου οικογένειες

Αλήθεια: η παιδική σεξουαλική κακοποίηση συντε-
λείται σε όλων των ειδών τις οικογένειες

40% των θυτών είναι μέλη της οικογένειας του 
θύματος. Κυριολεκτικά όλοι οι θύτες στοχεύουν παιδιά 
που μπορούν να έχουν ένας προς έναν πρόσβαση, 
ειδικά αν το παιδί φαίνεται ευάλωτο σε χειρισμό από 
το θύτη, και μπορεί να πειστεί να διατηρήσει την κακο-
ποίηση κρυφή. Ένα παιδί στα 10 κακοποιείται σεξου-
αλικά πριν την ηλικία των 18. Σε περιβάλλονται που 
δεν έχουν τα κατάλληλα στάνταρτ, μπορεί η αναλογία 
αυτή να είναι μεγαλύτερη. 

5. Μύθος: η παιδική σεξουαλική κακοποίηση 
συντελείται/αφορά κορίτσια

Αλήθεια: οι θύτες και τα θύματα μπορεί να είναι 
είτε άνδρες είτε γυναίκες

Οι θύτες μπορεί να είναι ενήλικες, έφηβοι ή ακόμη 
και παιδιά που είναι μεγαλύτερα ηλικιακά ή πιο δυνα-
τά σε σχέση με τα θύματα. Ο θύτης μπορεί να θυμα-
τοποιήσει αγόρια, ή κορίτσια οποιασδήποτε ηλικίας. 
Υπάρχει ωστόσο κάποια αλήθεια: το 90% των θυτών 
είναι άνδρες και το 60% περίπου των θυμάτων είναι 
κορίτσια. 

6. Μύθος: Δεν υπάρχει λόγος αναφοράς κακο-
ποίησης όταν αυτή έχει συμβεί μήνες ή έτη πριν. 

Αλήθεια: ακόμη και αν η κακοποίηση συντελέστη-
κε χρόνια πριν, υπάρχουν πολλοί λόγοι που η αναφο-
ρά θα πρέπει να γίνει στην Αστυνομία ή σε κοινωνική 
υπηρεσία.

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι κακούργη-
μα και ο θύτης, αν δεν αναφερθεί, μπορεί να συνεχίζει 
τη δράση του και να κακοποιεί άλλα παιδιά. Οι περισ-
σότεροι θύτες δε σταματούν από μόνοι τους. Από την 
άλλη, το θύμα θα πρέπει να λάβει ψυχολογική υπο-
στήριξη προκειμένου να διαχειριστεί τα συναισθήματα 

7. Μύθος: Αφού η παιδική σεξουαλική κακοποί-
ηση είναι τόσο άσχημη, τα κακοποιημένα παιδιά 
συνήθως μιλάνε σε κάποιον για αυτήν

Αλήθεια: τα περισσότερα σεξουαλικώς κακοποιη-
μένα παιδιά δεν μιλάνε σε κανέναν για αυτήν.

Τα παιδιά συνήθως πιστεύουν ότι έχουν προκα-
λέσει την κακοποίηση, ή ότι αυτή μπορεί να είναι φυ-
σιολογική ή αποδεκτή. Οι θύτες συχνά προσπαθούν 

να εγείρουν στα παιδιά σύγχυση και 
φόβο. Τα παιδιά μπορεί επίσης να 
ντρέπονται πάρα πολύ, ή να έχουν 
επηρεαστεί από το θύτη, ή να είναι 
πολύ φοβισμένα ως προς το ότι δε 
θα γίνουν πιστευτά. Μπορεί να φο-
βούνται τον πόνο και τη διακοπή που 
μπορεί να προκαλέσει η αποκάλυψη 

της κακοποίησης στην οικογενειακή συνοχή. Μπορεί 
να έχουν δεχτεί απειλές ότι θα κάνουν κακό στα ίδια ή 
σε άλλα άτομα της οικογένειάς τους αν μιλήσουν σχε-
τικά με την κακοποίηση.

8. Μύθος: θα πρέπει να είμαστε σκεπτικοί όταν 
τα παιδιά μας αναφέρουν σεξουαλική κακοποίη-
ση, αφού τα παιδιά δημιουργούν διάφορες ιστορί-
ες. Μπορεί απλά να φαντάζονται πράγματα, ή να 
προσπαθούν να εμπλέξουν έναν αθώο ενήλικα σε 
μπελάδες.

Αλήθεια: τα παιδιά σπάνια διατυπώνουν ψευδείς 
κατηγορίες για τη σεξουαλική τους κακοποίηση.

Οι περισσότερες ψευδείς κατηγορίες συντελούνται 
όταν τα παιδιά έχουν εκπαιδευτεί από κάποιον σε 
εξουσία να τις πει. Για κάθε παιδί που προβαίνει σε 
ψευδείς κατηγορίες, πολλά κακοποιημένα παιδιά δε 
μιλάνε. Όταν τα παιδιά αποκαλύπτουν σεξουαλική 
κακοποίηση, είναι σημαντικό για αυτά να αισθάνονται 
ότι έγιναν πιστευτά. Είναι επίσης σημαντικό να γνω-
στοποιηθεί η υποτιθέμενη κατηγορία σε κοινωνικές 
υπηρεσίες, και ή σε αστυνομικές αρχές. Τα μέλη της 
οικογένειας ενός υποτιθέμενου θύματος μπορεί να 
νοιάζονται για το παιδί, αλλά μπορεί να μην έχουν την 
κλινική εμπειρία, τις νομικές γνώσεις και τις συναισθη-
ματικές αντοχές που χρειάζονται για την κατάλληλη 
διαχείριση της κακοποίησης.

9. Μύθος: η παιδική σεξουαλική κακοποίηση 
μπορεί να αποτραπεί από τους γονείς του παι-
διού

Αλήθεια: αν και οι γονείς ή οι άλλοι φροντιστές 
του παιδιού είναι υπεύθυνοι για την προστασία των 
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση για την ασφάλεια του παιδιού

Αν ένα παιδί υπό την προστασία μας, υποφέρει 
εξαιτίας παρελθούσας ή παρούσας σεξουαλικής κα-
κοποίησης, φροντίζουμε να προστατεύσουμε το παιδί 
και να λάβουμε επαγγελματική υποστήριξη

10. Μύθος: τα παιδιά δε χρειάζεται να είναι 
ενήμερα για τη σεξουαλική κακοποίηση. Αν είναι 
πολύ μικρά για να κατανοήσουν το σεξ, θα τεθούν 
σε εγρήγορση χωρίς λόγο

Αλήθεια: ακόμη και τα πιο μικρά παιδιά μπορεί να 
μάθουν πράγματα που θα βοηθήσουν στο να παρα-
μείνουν ασφαλή

Για παράδειγμα, τα νεαρά παιδιά θα πρέπει να μά-
θουν τα κατάλληλα ονόματα για τα μέρη του σώματος. 
Θα πρέπει να ξέρουν ότι κανείς δεν πρέπει να αγγίζει 
τη γενετήσια περιοχή εκτός και αν συντρέχουν λόγοι 
υγείας και υγιεινής. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι 
ενάντια στους οικογενειακούς κανόνες να κρατάμε 
μυστικά για αγγίγματα από τους γονείς ή τους φρο-
ντιστές.

11. Μύθος: Επιβλέπω τα παιδιά, τους έχω μά-
θει τα ονόματα για τα μέρη του σώματος, προ-
σπαθώ να κρατώ ανοιχτή την επικοινωνία. Δεν 
υπάρχει κάτι άλλο να κάνω

Αλήθεια: Μπορούμε να βοηθήσουμε να προστα-
τευτούν όλα τα παιδιά δημιουργώντας πιο ασφαλή 
περιβάλλοντα

Για παράδειγμα, θα πρέπει να αποφεύγουμε τα 
παιδιά να περνούν χρόνο σε καταστάσεις ένας προς 
έναν όπου δεν υπάρχει επίβλεψη από άλλους. Μπο-
ρούμε να επιμείνουμε στο ότι οι σύλλογοι, οι εκκλη-
σίες, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, όπου 
εξυπηρετούν παιδιά, έχουν πολιτικές πρόληψης και 
ανάδειξης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορούμε 
να μιλήσουμε σε άλλους έμπιστους ενήλικες για το 
πώς να κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή. Μπορούμε να 
σκεφτούμε πώς οφείλουμε να ανταποκριθούμε αν ένα 
παιδί μας αναφέρει σεξουαλική κακοποίηση. Το να 
γνωρίζουμε πώς να ανταποκριθούμε μπορεί να μας 
βοηθήσει να διαχειριστούμε τα αισθήματα πανικού, 
θυμού και άγχους που βιώνουμε όταν ένα παιδί απε-
γνωσμένα μας ζητάει βοήθεια. 

Η έλλειψη γνώσης και η απροθυμία να μιλήσουμε 
είναι αυτά που επιτρέπουν στους θύτες να συνεχί-
σουν τη δράση τους. 

Μαρία Πανταζή, 
Ψυχολόγος στο Κέντρο Αναφοράς & Παροχής 

Συμβουλευτικής, 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Σήμερα Παρασκευή 25 Νοέμβρη 2022 
στην  Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας 

Δράση του «Έρασμου», με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα 
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη 
της Βίας κατά των Γυναικών, ο Σύλλογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «Έρασμος» διοργανώνει σήμερα 
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 επιχειρησια-

κό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 
-2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»: 

25 ΝΟΕΜΒΡΗ 2022. Όχι άλλο αίμα!
-Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 

μας καλεί παντού και πάντα σε επαγρύπνηση και αγώνα
Ποτέ οι αριθμοί δεν αποτύπωναν πιο γλαφυρά και ανατριχιαστι-

κά μια τόσο αιματηρή και αποτρόπαια πραγματικότητα, με 50.000 
γυναικοκτονίες να σημειώνονται κάθε χρόνο στον πλανήτη, με την 
εξωφρενική καταγραφή 137 περιστατικών κάθε μέρα και κατά μέσο 
όρο, μια 1 για κάθε 10 λεπτά!!! Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι 
στο internet, στην αναζήτηση του όρου «έμφυλη βία» ή «γυναικοκτο-
νίες» έχει χιλιάδες φωτογραφίες ή clipart με αιματηρά αποτυπώματα 
από παλάμες. Παλάμες που συνήθως φιμώνουν γυναικεία στόματα 
ή βεβηλώνουν σώματα αφήνοντας, ανεξίτηλα τα αποτυπώματα της… 
ντροπής σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε σώμα, μα πρωτίστως σε κάθε 
γυναικεία ψυχή που έχει υποστεί πράξεις βίας, κάθε μορφής και έ-

ντασης από κάποιον κακοποιητή πατέρα, σύζυγο, σύντροφο, ακόμα και γιο! Ας μην ξεχνάμε άλλωστε 
πως βία κατά των γυναικών συνιστά κάθε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα τη ψυχολογική βλάβη, τη 
σωματική, τον βιασμό, αλλά και ευρύτερα τις διακρίσεις κατά των γυναικών, ανεξαρτήτως κοινωνικής 
και οικονομικής τάξης.

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η 
Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα 
σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.

Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε ανάμνηση της 
φρικτής δολοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από την Δομινικανή Δημο-
κρατία, με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο.»

Με αφορμή την επετειακή αναφορά της ημέρας, οι κάτοικοι του πλανήτη καλούνται «σήμερα», 
να τιμούν το «χθες» και να αγωνίζονται για ένα καλύτερο «αύριο» των γυναικών.  Ωστόσο η πραγ-
ματικότητα που φέρνει στο προσκήνιο χιλιάδες φόνους και βιασμούς, ξυλοδαρμούς και ταπεινώσεις 
γυναικών παγκοσμίως και εκατοντάδες στη χώρα μας, δεν μπορεί να περιμένει απλώς και μόνο μια 
παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης, για να γραφούν απλώς μερικά άρθρα προβληματισμού, ή να 
πραγματοποιηθούν απλώς κάποιες δράσεις σε δρόμους και πλατείες. Η αιματηρή πραγματικότητα 
που όλοι βιώνουμε άφωνοι, για τη βαρβαρότητα, την ωμότητα, την αγριότητα σωρείας εκδηλώσεων 
έμφυλης βίας, δεν απέχει πολύ από τις πιο κοντινές μας πόρτες, στις γειτονιές της μικρής μας πόλης 
ή των χωριών της επαρχίας!  Αυτή η πραγματικότητα, αν δεν μας φωτογραφίζει ως φυσικούς, σίγουρα 
όμως θα μας καταδικάσει ως ηθικούς αυτουργούς, αδρανείς και βουβούς, μπροστά σε καθημερινά μι-
κρά ή μεγάλα, ενεργούμενα ή εν δυνάμει εγκλήματα σε βάρος γυναικών, που συντελούνται στο εγγύς 
ή το μακράν περιβάλλον μας.  

«Είμαστε η κραυγή των γυναικών που δεν έχουν φωνή!»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» συνεπής στην αποστολή του διοργανώνει και 

φέτος, το πρωί της Παρασκευής 25 Νοέμβρη, στις 11.00πμ στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας 
ενημερωτική δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης, λόγω της ημέρας. Ωστόσο η αποστολή του δεν 
εξαντλείται στην επετειακή δράση της μέρας. Ο «Έρασμος» διατηρεί δομή προστασίας και αποκατά-
στασης κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους λειτουργώντας Ξενώνα Βραχείας Διαμονής 
στο κέντρο της Βέροιας, ως ένα ασφαλές καταφύγιο τρίμηνης φιλοξενίας (με προοπτική παράτασης 
ανάλογα με  την κρισιμότητα κάθε περιστατικού και την πορεία αποκατάστασης). Προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ 
στέγη, σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρέχοντας ταυτόχρονα, εντός συστηματικού θερα-
πευτικού πλαισίου, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης από την επιστημονική ομάδα εργαζομένων 
του Συλλόγου (ψυχολόγους & Κοινωνική Λειτουργό) όπως και νομική βοήθεια, με τη συνεργασία έγκρι-
των νομικών – εθελοντών της δομής.  

Η γραμμή 24ωρης υποστήριξης του «Έρασμου» 23310-74073 είναι στη διάθεση κάθε γυναίκας 
που βιώνει βία και κακοποίηση, όπως και κάθε ανθρώπου που θέλει να καταγγείλει ανάλογα περιστα-
τικά. Η επιστημονική ομάδα (ψυχολόγος – Κοινωνική Λειτουργός) πραγματοποιεί καθημερινά στα γρα-
φεία μας, (Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 14.00) Μ. Αλεξάνδρου 17, ή μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου και 
email (erasmos.veria@gmail.com) συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, κατόπιν 
ραντεβού.

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

11 Μύθοι και Αλήθειες 
για την σεξουαλική 

κακοποίηση των παιδιών



Ενημερωτική εκδήλωση σήμερα
για τη χρήση Τάμπλετ και Κινητών από παιδιά

 Η Λέσχη Κινηματόδρασις σας προσκαλεί στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα ΤΑΜΠΛΕΤ & ΚΙΝΗΤΑ > τα υπέρ και τα κατά. 
Η αιώνια διαμάχη των γονιών με τα παιδιά.

Μια συζήτηση γονέων πάνω στις νέες τεχνολογίες, τα παιδιά και τους μη τεχνοκράτες γονείς. Συνηθισμένες παγίδες, 
PEGI, γονικός έλεγχος και δημιουργική χρήση των συσκευών, μέσω του stop motion animation.

Εισηγητής : Ηλίας Φλωράκης
Ο Ηλίας Φλωράκης εί-

ναι συγγραφέας, σεναριο-
γράφος και κινηματογρα-
φιστής, συντονίζει το εργα-
στήριο κινηματογράφου για 
παιδιά CineLike Lab, έχει 
σπουδάσει προγραμματι-
σμό και ηλεκτρονικά, είναι 
γονέας και κατέχει πάνω 
από 50 παγκόσμια ρεκόρ 
σε ηλεκτρονικά παιχνίδια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ στις 19:00 στην 
έδρα της Λέσχης Κινηματό-
δρασις, Σοφοκλή Βενιζέλου 
9, Αλεξάνδρεια

Ε κ δ ή λ ω σ η  ε ν δ ι α -
φέροντος στο emai l  : 
kinimatodrasis@gmail.com 
καθώς και στο τηλέφωνο 
6980144402.

Γράφει ο Αναστάσιος
Βασιάδης

Αποτελεί θεσμική, πολιτιστι-
κή και κυρίως υγειονομική ολί-
σθηση, η ανεύθυνη κινητικότη-
τα που αναπτύσσεται για την 
αντικατάσταση βασικών, πά-
γιων, διαχρονικώς και διεθνώς 
ισχυόντων επιστημονικών αρ-
χών και κανόνων, με πολιτικές 
αποφάσεις διαφορετικού πε-
ριεχομένου, που ατεκμηρίωτα 
θέτουν σε επισφάλεια και απει-
λούν την υγεία των πολιτών. 

Χαρακτηριστικό επίκαιρο παράδειγμα αυτής της επισφαλούς 
κινητικότητας, είναι η πρόσφατη κατάργηση της ιατρικής συ-
νταγογράφησης του αντιγριππικού εμβολίου.

 Η ευθύνη και το δικαίωμα του Ιατρού να επιλέγει και να 
ορίζει τα φάρμακα που πρέπει να χορηγηθούν στον ασθενή 
για την θεραπεία της κάθε πάθησης του, αλλά και για την 
πρόληψη κάθε ανθρώπου από ενδεχόμενα νοσήματα, είναι 
αυτονόητα και ουδέποτε αμφισβητήθηκαν στην Ιστορία της Ι-
ατρικής.  Η επιλογή του φαρμακευτικού σκευάσματος γίνεται, 
όχι μόνο επί τη βάσει της δραστικής ουσίας που αυτό εμπε-
ριέχει, αλλά αφού συνεκτιμηθούν και όλοι οι παράμετροι που 
μετέχουν στην αποτελεσματικότητά του όπως το έκδοχο, η 
φαρμακοκινητική, η τιτλοποίηση, τα θεραπευτικό και προλη-
πτικό παράθυρο, η αποτελεσματικότητα του από ασθενή σε 
ασθενή, η βιοϊσοδυναμία κλπ. 

Η αποκλειστική ευθύνη του Ιατρού για τα θεραπευτικά 
και προληπτικά αποτελέσματα, αλλά και τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες κάθε φαρμάκου δεν αφορά μόνο την δραστική 
ουσία, αλλά το σύνολο όλων των επιμέρους στοιχείων που 
μετέχουν στην σύνθεσή και την αποτελεσματικότητά του. Δεν 
είναι τόσο μακρινή η εποχή όπου η χρήση των συσκευασμέ-
νων φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν είχε ακόμα γενικευτεί 
και οι Φαρμακοποιοί παρασκεύαζαν τα φάρμακα, βάσει των 
λεπτομερών ιατρικών συνταγών στις οποίες αναγράφονταν 
όλες οι εμπεριεχόμενες ουσίες και ο τρόπος παρασκευής. 
Ακόμα και σε εκείνη την εποχή όπου η παρέμβαση του Φαρ-
μακοποιού στην παρασκευή του φαρμάκου, μπορούσε να 
είναι καταλυτική για την αποτελεσματικότητά του, ουδέποτε 
αμφισβητήθηκε η αποκλειστική ευθύνη και το δικαίωμα του 

Ιατρού να ορίζει την σύνθεση και τον τρόπο παρασκευής 
κάθε σκευάσματος. 

Η γενίκευση της διάθεσης ετοίμων φαρμακευτικών σκευ-
ασμάτων με εμπορικές ονομασίες, που καθιερώθηκε με την 
ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας, δεν έθεσε σε αμφισβή-
τηση την αυτονόητη αποκλειστική ευθύνη του Ιατρού να 
επιλέγει το πλέον κατάλληλο φαρμακευτικό σκεύασμα για 
κάθε περίπτωση, κρίνοντας όχι μόνο με βάση την δραστική 
ουσία, αλλά και όλες τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. 

Το δικαίωμα της επιλογής των εμπορικών φαρμακευτικών 
σκευασμάτων μέσω της ιατρικής συνταγογράφησης στο 
Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα, παρέμεινε στην αποκλειστι-
κή ευθύνη του Ιατρού μέχρι πρόσφατα. Ταυτόχρονα όμως 
υπήρχε η δυνατότητα αγοράς των περισσοτέρων φαρμάκων 
απευθείας από τους ασθενείς, χωρίς να απαιτείται ιατρική 
συνταγή, με ευθύνη των Φαρμακοποιών. 

Στην εξέλιξη της φαρμακευτικής περίθαλψης των πολι-
τών, έχει καθιερωθεί από ετών για το Δημόσιο Ασφαλιστικό 
Σύστημα, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
Μέσω αυτής επιβλήθηκε η αποκλειστική ιατρική συνταγο-
γράφηση της δραστικής ουσίας και εκχωρήθηκε το δικαίωμα 
επιλογής του φαρμακευτικού σκευάσματος στους Φαρμακο-
ποιούς, με μόνο κριτήριο την χαμηλότερη τιμή εκ των διατε-
θειμένων ομοειδών γενοσήμων σκευασμάτων στο stock του 
φαρμακείου.

 Παράλληλα παραμένει στους ασφαλισμένους η δυνατό-
τητα απευθείας προμήθειας του φαρμακευτικού σκευάσμα-
τος επιλογής τους από τα Φαρμακεία, με ιδία δαπάνη, χωρίς 
την μεσολάβηση και ευθύνη του Ιατρού. Η Ιατρική Κοινότητα 
αντέδρασε και αντιδρά έντονα σε αυτήν την μεθόδευση, 
κηρύσσοντας της ως εξαιρετικά επικίνδυνη για την δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. 

Επισημαίνει δε ότι η χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική 
ευθύνη και συνταγή, αποτελεί αντιποίηση του ιατρικού επαγ-
γέλματος και σε όλες τις πολιτισμένες χώρες διώκεται ως 
ποινικό αδίκημα.

 Η θεσμική καθιέρωση της ιατρικής συνταγογράφησης 
για όλα ανεξαιρέτως τα φαρμακευτικά σκευάσματα, συμπε-
ριλαμβανομένων των εμβολίων, δεν είναι απλώς ένα άλλο 
συνδικαλιστικό και επαγγελματικό αίτημα των Ιατρών, όπως 
υποβολιμαία επιχειρείται να παρουσιαστεί. Αποτελεί θεμελι-
ώδη κανόνα για την Δημόσια Υγεία και την ασφαλή περίθαλ-
ψη των πολιτών
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Προσλήψεις έξι πτυχιούχων φυσικής αγωγής ΠΕ 
με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας

Έξι πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ΠΕ (πέντε θέσεις της ειδικότητας αεροβικής και μια θέση της ειδικότητας κολύμβη-
σης), θα προσλάβει με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης 
για Όλους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 
28/11/2022 έως και 9/12/2022, ώρες 8:00 – 13:00, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας (2ος όροφος Δημαρχείου 
Νάουσας, Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου 30, ΤΚ 59200, τηλ. επικοινωνίας 2332350374). 

Η αίτηση – η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη - καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υπο-
βάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: xarizopoulos@naoussa.gr 

Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

1930: Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε 
την προ(σ)κληση του πρώτου Μουντιάλ

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Το 1930, στο πλαίσιο της διοργάνω-
σης του πρώτου παγκόσμιου κυπέλλου 
στην Ουρουγουάη, η Διεθνής Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) έστειλε 
πρόσκληση συμμετοχής σε όλα τα κρά-
τη- μέλη της. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ αυ-
τών που προσκλήθηκαν καθώς η χώρα 
ήταν μέλος της  FIFA από το 1927 ό-
μως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία αρνήθηκε την πρόσκληση και 
απέφυγε την πρόκληση της συμμετοχής 

ώστε να είναι μεταξύ των πρώτων χωρών που θα συμμετείχαν σε 
αυτή την ιστορική διοργάνωση.

Σε σχέση με το υψηλό κόστος της συμμετοχής δεν υπήρχε θέμα αφού η διοργανώτρια 
Ουρουγουάη κάλυπτε όλα τα έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας.  Τέθηκε όμως θέμα «πο-
δοσφαιρικής ποιότητας» της εθνικής Ελλάδος σε σύγκριση με τις χώρες που θα συμμε-
τείχαν στο πρώτο «μουντιάλ». 

Οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου ισχυρίστηκαν ότι αποφεύγοντας τη συμ-
μετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο του 1930, απέφυγαν και τις «πεντάρες που θα τρώγαμε» 
από τους αντιπάλους μας. «Πεντάρες» και βάλε όντως υπήρξαν. Η Αργεντινή έριξε από 
«6» στο Μεξικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ουρουγουάη έριξε άλλα τόσα 
στη Γιουγκοσλαβία. Άλλοι τόσοι αγώνες έληξαν με «ντόρτια» και «τριάρες» στο τελικό 
σκορ. Ποιος όμως τα θυμάται αυτά;

 Η ιστορία έγραψε μόνο τις χώρες που συμμετείχαν στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, 
αυτές θυμάται ο κόσμος και ήταν αυτές που έβαλαν το πρώτο λιθάρι για να κτιστούν τα 
θεμέλια του τεράστιου παγκόσμιου ποδοσφαιρικού οικοδομήματος.

Το 1930 η ποδοσφαιρική Ελλάδα δεν αρνήθηκε μόνο την πρόσκληση να ενταχθεί 
στους πρωτοπόρους του παγκόσμιου κυπέλου αλλά αρνήθηκε να αντιμετωπίσει και μια 
ιστορική πρόκληση αδικώντας όλους εκείνους τους ποδοσφαιριστές που τιμούσαν τη 
γαλανόλευκη φανέλα με το εθνόσημο.  Λίγους μήνες πριν το παγκόσμιο κύπελλο της 
Ουρουγουάης, στις 20 Ιανουαρίου 1930 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, η Ελλάδα είχε 
νικήσει τη Γιουγκοσλαβία 2-1 στο πλαίσιο του πρώτου Βαλκανικού κυπέλλου. Λίγο μετά, 
η  Γιουγκοσλαβία πήγε στην Ουρουγουάη, κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία, κέρδισε 4-0 τη Βολι-
βία και ήλθε πρώτη στον όμιλό της. 

Η απουσία του 1930 στέρησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής Ελλάδος από μια 
μοναδική ευκαιρία να ζήσουν μια πρωτόγνωρη παγκόσμια ποδοσφαιρική εμπειρία, να 
τη μεταφέρουν στη χώρα και να προσφέρουν κάτι καλύτερο στα ποδοσφαιρικά δεδομένα 
της. Η Ελλάδα είναι  χώρα που έδωσε την έμπνευση για το ιδεώδες του «σημασία δεν 
έχει η νίκη αλλά η συμμετοχή». Το 1930 η ποδοσφαιρική Ελλάδα ήταν αυτή που με έμφα-
ση το απαρνήθηκε. 

 Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
-ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ



Ένα τριήμερο αγώνων 
με δυνατούς αντιπά-
λους 26-28 Νοε για τα 

τμήματα υποδομών του Ν.Π.Σ. 
ΒΕΡΟΙΑ.

Αναλυτικά:
Super league2 /4ηΑγωνιστικήπρω-

ταθλήματος/ΤΜΗΜΑΚ19
Δευτέρα 28 Νοε / ώρα 15:00 / Γήπεδο 

Νέας Σελεύκεια
ΘΕΣΠΡΟΤΟΣ - ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣA Ερασιτεχνική / 6η
Αγωνιστική/ΤΜΗΜΑΚ19

Σάββατο 26 Νοε / ώρα 15:00 / Γήπεδο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 
2019

ΕΠΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΤΜΗΜΑΚ17
Σάββατο 26 Νοε / ώρα 12:00 / Γήπεδο 

Μίκρας
ΠΑΟΚ – ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019

ΕΠΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΤΜΗΜΑΚ15
Σάββατο 26 Νοε /ώρα 13:30/ Γήπεδο: 

Μεγ. Αλεξάνδρου
ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 

2019

ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣΤΜΗΜΑΚ16
Σάββατο 26 Νοε / ώρα 11:00 / Νησίου
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΝΠΣ ΒΕ-

ΡΟΙΑ 2019

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ14 (2009-
2010)

Κυριακή 27 Νοε / ώρα 11:00 / Νησίου
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΝΠΣ ΒΕ-

ΡΟΙΑ 2019

ΤΜΗΜΑΚ12–Κ10–Κ08–Κ06
ΡΕΠΟ

ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΔΩ!

Ανακοινώθηκαν οι 
ορισμοί διαιτητών 
των αναμετρήσε-

ων της 4ης αγωνιστικής 
της SL2. Το παιχνίδι της 
ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Θεσπρωτό 
στην Ηγουμενίτσα (27/11, 
15:00) θα διευθύνει ο Κερ-
κυραίος Γιούργας Κωνστα-
ντίνος, με βοηθούς τους 
Κακαφώνη Μιχαήλ (Αχαΐ-
ας) και Νάστο Ζώη (Πρέβε-
ζας / Λευκάδας).

Αναλυτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
ΠΟΤ Ηρακλής - Παναθηναϊκός Β 

(15.15 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Κουβαλάκης, Κοτανίδου 

(Δράμας)

Σάββατο 26 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ Β - Αν. Καρδίτσας (13.45 

ΕΡΤ3, Μακεδονικού)
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Βοηθοί: Μαλανδρής (Χαλκιδικής), 

Αναστασιάδης (Σερρών)

Απόλλων Λάρισας - ΑΕΛ (15.00, 
Φιλιππούπολης)

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπεί-
ρου)

Βοηθοί: Κουφός, Μποζατζίδης 
(Μακεδονίας)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Ηρακλής Λάρισας - Διαγόρας 

(15.00, AEL FC Arena)
Διαιτητής: Ξηρογιάννης (Βοιωτίας)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Πριόνας 

(Εύβοιας)

Αλμωπός Αριδαίας - Μακεδονικός 

(15.00, Αριδαίας)
Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)
Βοηθοί: Μπάλας (Τρικάλων), Δεδι-

κούσης (Λάρισας)

Θεσπρωτός - ΒΕΡΟΙΑ (15.00, Η-
γουμενίτσας)

Διαιτητής: Γιούργας (Κέρκυρας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Νά-

στος (Πρέβεζας / Λευκάδας)

Νίκη Βόλου - Απόλλων Πόντου 
(15.00, Νεάπολης)

Διαιτητής: Παπακωνσταντίνου 
(Φθιώτιδας)

Βοηθοί: Γάκος (Φθιώτιδας), Βογια-
τζής (Καρδίτσας)

Ρεπό: Πανσερραϊκός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 26 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός Β - Ηλιούπολη (15.00, 

«Γρ. Λαμπράκης»)
Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδ/νήσου)
Βοηθοί: Κοττωρός (Δωδ/νήσου), 

Τσακίρης (Δράμας)

ΑΕΚ Β - ΠΑΟ Ρουφ (15.00, Σερα-
φείδειο)

Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθήνας)
Βοηθοί: Νικολάου (Αθήνας), Ισακο-

βίδης (Λακωνίας)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Χανιά - Καλαμάτα (15.00 Περιβο-

λίων)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πλακάς, Μανούρας (Δυτ. 

Αττικής)

Παναχαϊκή - Απόλλων Σμύρνης 
(15.00, Αγυιάς)

Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας / Λευ-
κάδας)

Βοηθοί: Τριαντάφυλλος, Σπηλιώ-
της (Κορινθίας)

Ηρόδοτος - Αιγάλεω (15.00, Ν. Αλι-
καρνασσού)

Διαιτητής: Σταυρουλάκης (Ρεθύ-
μνου)

Βοηθοί: Βλαχάκης (Ρεθύμνου), Κο-
μισοπούλου (Χανίων)

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
ΟΦ Ιεράπετρας - Προοδευτική 

(15.00, «Βουζουνεράκειο»)
Διαιτητής: Παπαγεωργόπουλος 

(Αργολίδας)
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος (Αρ-

γολίδας), Μάτσας (Ηρακλείου)

Κηφισιά - Athens Kallithea (15.15 
ΕΡΤ3, «Μ. Κρητικόπουλος»)

Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Αραβίδης, Τσολακίδης (Α-

θήνας)
Ρεπό: Επισκοπή
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SL2
Ο Κερκυραίος Κώστας Γιούργας διαιτητής

στο Θεσπρωτός - ΒΕΡΟΙΑ

ΝΠΣ Βέροια
Ένα τριήμερο γεμάτο αγώνες
για τα τμήματα υποδομής



Πλησιάζει η ώ-
ρα για το πρώτο ε-
ντός έδρας παιχνίδι 
των Veria Ladies 
στη Β Εθνική!

Την ερχόμενη 
Κυριακή 27/11 και 
ώρα 15.00, στο 
γήπεδο της Νέας 
Νικομήδειας, τα κο-
ρίτσια του Γιώργου 
Μυλωνά θα αγωνι-
στούν κόντρα στη 
Βασίλισσα Θράκης, 
στα πλαίσια της 
2ης αγωνιστικής 
του πρώτου ομίλου 

της κατηγορίας.
Οι ιθύνοντες της Βεροιώτικης ομά-

δας απευθύνουν κάλεσμα σε όλο το 
φίλαθλο κοινό της περιοχής, να δώσει 
το παρών στο παιχνίδι και να στηρίξει 
τις προσπάθειες προπονητή και παι-
κτών, με στόχο την πρώτο νίκη στο 
πρωτάθλημα!

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
της2ηςαγωνιστικής

Μέντεκας Καλαμαριάς - Δόξα 2016
Σειρήνες Γρεβενών - Πανσερραϊκή
Veria Ladies - Βασίλισσα Θράκης
ΑΟ Λέοντες - ΝΠΣ Βόλος
Ρεπό : Ροδόπη ‘87

Με τα καλύτερα λόγια 
μίλησε η Διοίκηση της 
ΕΠΟ για την πολύ μεγά-

λη επιτυχία που είχε η διοργά-
νωση Hello Football Friend που 
έγινε στην Βέροια 12/13 Νοεμ-
βρίου 2022 

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
“Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ 

Hello Football Friend ‘ταξίδεψε’ στη Βέροια 
και στην Τρίπολη το Σαββατοκύριακο 12-
13/11/2022. Οι δράσεις Grassroots που α-
φορούν σε αγόρια και κορίτσια πραγματο-
ποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην ΕΠΣ 
Ημαθίας (Δημοτικό Γήπεδο Βέροιας) και 
στην ΕΠΣ Αρκαδίας (Πλατεία Άρεως στην 
Τρίπολη).

Η δράση στη Βέροια (12-13/11/2022) πε-
ριλάμβανε Fair Play αναπτυξιακό τουρνουά 
ποδοσφαίρου για αγόρια και κορίτσια Κάτω 
των 10 και Κάτω των 12 ετών. Η δράση στην 
Τρίπολη πραγματοποιήθηκε στην κεντρική 
πλατεία της πόλης, σε μετακινούμενο γή-
πεδο μικρών διαστάσεων και περιλάμβανε 
αγώνες για αγόρια και κορίτσια Κάτω των 

10 ετών. Ο ενθουσιασμός των παιδιών και 
των γονέων ήταν και στις δύο περιπτώσεις 
μεγάλος. Στην Τρίπολη μάλιστα, οι καιρικές 
συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά αυτό δεν 
πτόησε καθόλου τους συμμετέχοντες και τις 
συμμετέχουσες. Συνολικά και στις δύο πό-
λεις έλαβαν μέρος πάνω από 400 αγόρια και 
κορίτσια από τοπικές ακαδημίες.

Οι παραπάνω αναπτυξιακές δράσεις 
πραγματοποιήθηκαν με οργανωτική ευθύνη 
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης της ΕΠΟ, που υλοποιεί το πρό-
γραμμα Hello Football Friend.

Οι εκδηλώσεις πέτυχαν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τους στόχους του προγράμματος: 
αφενός την επαφή των παιδιών με το ποδό-
σφαιρο με πιο οργανωμένο τρόπο και την 
εκμάθηση βασικών στοιχείων και κανόνων, 
αλλά και την κοινωνικοποίηση μέσα από τη 
χαρά του παιχνιδιού, ώστε να επιβεβαιώνε-
ται και ο διττός τίτλος του προγράμματος: 
Hello Football Friend και όπου ‘φίλος’ το ίδιο 
το ποδόσφαιρο αλλά και το διπλανό παιδί, 
ο/η συμπαίκτης/κτρια, η παρέα στο παιχνίδι 
και στην ψυχαγωγία. Και όλα αυτά σε ασφα-
λές περιβάλλον υπό την επίβλεψη και την 
καθοδήγηση ειδικών”.

Το Αθλητικό Σωματείο Προσαρμο-
σμένου Αθλητισμού «Εν Σώματι Υγιεί» 
Βέροιας, ως άμεσος συνεργάτης στην 
Ελλάδα του Οργανισμού ParaFootball 
Foundation, παρουσιάζει την δράση 
«Ποδόσφαιρο Για Όλους» που θα 
πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 
2-4 Δεκεμβρίου 2022 στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ατόμων με Αναπηρία.

To πρόγραμμα «Ποδόσφαιρο για 
Όλους» είναι μια ευκαιρία της ποδο-
σφαιρικής κοινότητας να τιμήσει την 
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπη-
ρία στις 3 Δεκεμβρίου και να απο-δεί-
ξει πως το αγαπημένο μας παιχνίδι 
μπορεί να γίνει εργαλείο συμπερί-
ληψης ΑμεΑ. Χρησιμοποιώντας την 
πλατφόρμα για το «Football For All» 
weekend, δημιουργούμε περαιτέρω 
ιδέες για τις εκπληκτικές ευκαιρίες που 
παρέχει το ποδόσφαιρο. Όλοι μπο-
ρούν να συμμετέχουν, ο καθένας από 
τη θέση του και τη σχέση που έχει με 
το ποδόσφαιρο:

Προωθώντας την ένταξη των Α-
μεΑ, αναγνωρίζουμε και προστατεύ-
ουμε τα δικαιώματά τους

Όταν αρθούν τα εμπόδια στην έ-
νταξη, τα Άτομα με Αναπηρία ενθαρ-
ρύνονται να να συμμετέχουν πλήρως 
στον αθλητισμό, την κοινωνική ζωή 
και τα οφέλη μιας τοπικής κοινότητας.

Το να αγαπάς το ποδόσφαιρο εί-
ναι ένα παγκόσμιο συναίσθημα που 
ενώνει ανθρώπους από κάθε χώρα 
και κάθε ήπειρο: Είναι κάτι παραπάνω 
από ένα απλό παιχνίδι, είναι «Ποδό-
σφαιρο για Όλους» ( #FootballForAll )

Σε ποιους απευθύνεται; 
Δεν έχει σημασία ποια είναι η σχέ-

ση σου με το ποδόσφαιρο, γιατί όλοι 
έχουν μια ευκαιρία να γίνουν μέλη της 
ομάδας...

Αθλητικά Σωματεία
Ακαδημίες Ποδοσφαίρου
Σχολεία
Ποδοσφαιριστές

Προπονητές
Διαιτητές
Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
Φίλαθλοι
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Πώς μπορώ να συμμετέχω;
Αποφάσισε τι θέλεις να μοιραστείς
Επέλεξε την καλύτερη φωτογραφία 

ή βίντεο
Κοινοποίησε το  στα Soc ia l 

Media χρησιμοποιώντας το hashtag 
#FootBallForAll

Οτιδήποτε κι αν αποφασίσετε να 
κάνετε για να τιμήσετε την Παγκόσμια 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, μαζί 
μπορούμε να κάνουμε την διαφορά, 
μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε το 
«Ποδόσφαιρο για Όλους» !!

ΤίείναιτοParaFootball;
Πρόκειται για έναν Μη-Κερδοσκο-

πικό Οργανισμό με έδρα την Ολλαν-

δία, που συνεργάζεται με όλες τις 
Ομοσπονδίες και τις Κυβερνητικές 
Οργανώσεις ανά τον κόσμο για να 
προωθεί ευκαιρίες ένταξης για ποδο-
σφαιριστές, ανεξάρτητα από το είδος 
της αναπηρίας τους. Σκοπός του είναι 
να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε άτομο 
με αναπηρία έχει τον δικό του τρόπο 
να παίξει ποδόσφαιρο και να νιώθει ό-
τι στο ποδόσφαιρο βρίσκει ένα ασφα-
λές μέρος, όπου θα νιώσει σεβασμό, 
πολύτιμος, μέρος μιας ομάδας και ότι 
αξίζει να βρίσκεται εκεί

Για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε απευ-
θείας με το σωματείο μας στο εμαιλ 
r4rehab@yahoo.com και στο τηλέφω-
νο 6976591081 ή με τον Τεχνικό Διευ-
θυντή του «Εν Σώματι Υγιεί» κ. Καραϊ-
ωσήφ Αλέξανδρο, ο οποίος ανήκει στο 
team των εθελοντών-συνεργατών τoυ 
Οργανισμού ParaFootball Foundation.
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CMYK

«Ποδόσφαιρο Για Όλους» στα πλαίσια
της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ 2022

#FootballForAll weekend:
Παρασκευή 2 με Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Συγχαρητήρια της ΕΠΟ στην 
ΕΠΣ Ημαθίας για την επιτυχή 

διοργάνωση “Hello Football Friend” 
της Βέροιας

Β’ Εθνική Γυναικείο ποδόσφαιρο οι Veria Ladies 
υποδέχονται την Βασίλισσα της Θράκης



Κλήση σε απολογία από τον αθλητικό δικα-
στή για τις  29 Νοεμβρίου 2022  των: 

1) Δημήτριου Χασεκίδη, συνοδού του αθλη-
τικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΟΚ»,

2) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΑΕΚ»,

3) Γεωργίου Μπαμπαράτσα, προέδρου του 
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Ε.
Σ.Χ. Πυλαίας»,

4) Αλέξανδρου Δούγια, αθλητή του αθλητι-
κού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΟΚ»,

5) Α) Παναγιώτη Γούσιου, προπονητή του 
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία

«ΠΑΟΚ», Β) αθλητικό σωματείο με την ε-
πωνυμία «Α.Σ. Ιωνικός ΝΦ»,

6)Bendjilali Sofian, αθλητή του αθλητικού 
σωματείου με την επωνυμία «Α.Ο. Διομήδης 
Άργους»,

7) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΓΑΣ Καματερού» και Κωνσταντίνου Τσαχου-
ρίδη, συνοδού του αθλητικού σωματείου με 
την επωνυμία «ΑΕΠ Πανόραμα»,

8) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας»,

9) Νικολάου Αργυράκη, συνοδού του αθλη-
τικού σωματείου με την επωνυμία «Ο.Φ.Ν. 

Ιωνίας»,
10) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 

«ΓΑΣ Καματερού»,
11) Α) Ιωάννη Αιβάζη, αθλητή του αθλητι-

κού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΟ
Δόξα Βύρωνος», Β) αθλητικού σωματείου 

με την επωνυμία «ΠΑΟ Δόξα Βύρωνος», και 
Γ) Γεωργίου Συμεωνίδη, αθλητή του αθλητι-
κού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΟ Δόξα 

Βύρωνος»,
12)Θεμιστοκλή Βασιλείου, αθλητή του σω-

ματείου με την επωνυμία «Α.Ο. Πήγασος Κυ-
ψέλης»,

13) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«Α.Σ.  Άρης Θεσσσαλινίκης», και

14) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«Α.Ε.Σ. Μακεδών».

Μπάσκετ
Ευχαριστίες του ΔΕ

στους χορηγούς της ομάδας

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημοσίως ένα σύνο-
λο επαγγελματιών και επιχειρήσεων της πόλης μας για τις ευγενικές 
τους χορηγίες και τη στήριξη που παρέχουν έμπρακτα στα τμήματα 
υποδομής της ομάδας μας.

Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστούμε:
τη διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας ALEXANDER A.E.,

το PET SHOP ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ και πιο συγκεκριμένα τον κύριο 
Τσαμήτρο Απόστολο,

την επιχείρηση οικιακού εξοπλισμού HOΜE XATZIPANTOS και 
πιο συγκεκριμένα τον κύριο Χατζηπάντο Γεώργιο,

το εστιατόριο - Fast food ALL TIME και πιο συγκεκριμένα τον 
κύριο Καφτηράνη Ιωάννη,

την επιχείρηση γεωργικών, οικοδομικών εφοδίων & εργαλείων 
TOOLNINJA και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Καλαϊτζίδη Αλέξανδρο και

τη διοίκηση και το προσωπικό του Προμηθευτικού Παραγωγικού 
Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ημαθίας - Πέλλας ΣΥΝ-ΠΕ!

Είναι περιττό να αναφέρουμε το πόσο σημαντική και ανεκτίμητη 
είναι η συνεισφορά όλων τον επαγγελματιών που αναφέρθηκαν 
παραπάνω για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων μας και ευχό-
μαστε το παράδειγμά τους να βρει και άλλους μιμητές.

Τέλος, καλούμε όλους τους φίλους της ομάδας μας να στηρίξουν 
έμπρακτα τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στο πλευρό των νεαρών μας αθλητών.

Με στόχο να ..φύγει νικητής για 2η φορά 
από τον Βόλο ο Φίλιππος θα αντιμετωπίσει 
την Νίκη. 

3ος Όμιλος
Σάββατο 26/11
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Δόξα 

Λευκάδας Τσιαπλής-Παπανικολάου-Λυγούρας 
(Καραδήμας)

Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Φίλιππος Β. 
Γερακίνης-Μαραμής-Παζώλης (Μηναρετζό-
πουλος)

Κατσιμήδου 17.00 Τρίκαλα Basket-Βίκος Ι-
ωαννίνων Αγραφιώτης Ι.-Λουλουδιάδης-Πράτ-
τος (Γκαρτζονίκας)

Καρδίτσας (Π.) 17.00 Αναγέννηση Καρδί-
τσας-Ολυμπιακός Βόλου Ευφραιμίδης-Χρυσά-
φης-Γεωργούλης (Τέγα)

Μίκρας Α 17.00 Ναύαρχος Βότσης-Πρω-
τέας ΦΟ Γρεβενών Παπαγεωργίου-Εκίζο-
γλου-Λαδάς (Φωτιάδης)

Ρεπό: Έσπερος ΓΣ Λαμίας

Έγινε  η κλήρωση για τη φάση των “16” του 
Κυπέλλου Ημαθίας.

Οι αγώνες θα είναι μονοί, θα πραγματο-
ποιηθούν στις 7 Δεκεμβρίου ώρα 14:30 και σε 
περίπτωση ισοπαλίας θα έχουμε ημίωρη πα-
ράταση και πέναλτι. Η κλήρωση ευνόησε τους 
ισχυρούς και δεν φαίνεται κάποια έκπληξη 

Ταζευγάριαείνιαταεξής
Φίλιππος Μελίκης – Βέροια Β’
Άτλας Ζερβοχωρίου – Μέγας Αλέξανδρος 

Αγίας Μαρίνας
Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας – Μέ-

γας Αλέξανδρος Τρικάλων
Απόλλων Αγίου Γεωργίου – Αχιλλέας Νά-

ουσας
Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας – ΑΕΠ Βέροιας
Ολυμπιακός Νάουσας – ΓΑΣ Κοπανός
Θύελλα Σταυρού  – Α.Ε  Αλεξάνδρεια
Πρόκριση άνευ αγώνα: Μακροχώρι fc
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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.

Τα ζευγάρια της φάσης των “16”
στο Κύπελλο Ημαθίας

Στα «μαλακά» κληρώθηκαν οι ισχυροί

Παρασκευή 25-11-2022

13:30-17:30 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ 20 23310-23416

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΕΝΙ -

ΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-

71601

Φαρμακεία

Μπάσκετ Β’ Εθνική 
Νίκη Βόλου - Φίλιππος Βέροιας

ΟΧΕ Κλήση σε απολογία στις (29/11/2022)
για τον Φίλιππο Βέροιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , 
το  τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

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:

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Στυλιανού 
Παφλαγόνος.

 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 χοροστατή-
σει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στον Ιερό Ναό του 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί απευθείας από 

την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Η εορτή του Οσίου 
Ιακώβου του εν Ευβοία 

στην Άμμο Βεροίας

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και του Οσίου Ιακώβου του εν Ευ-
βοία στην Άμμο Βεροίας.

 Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο για 
τον μακαριστό εφημέριο π. Αθανάσιο Καραγκιοζόπουλο, ο οποί-
ος διακόνησε στην ενορία επί 25 συναπτά έτη, ενώ εκ μέρους 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ο κ. Απόστολος Εμμανουηλί-
δης, κατά σάρκα αδελφός του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής 
του Οσίου Δαυίδ Ευβοίας Αρχιμ. Γαβριήλ Εμμανουηλίδη, προ-
σέφερε στον Σεβασμιώτατο μία εικόνα του εορταζομένου Αγίου. 

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

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

Η Μ.Α.μ.Α φουλάρει 
τα όνειρά της!

Χριστουγεννιάτικο
 παζάρι για καλό σκοπό!

Σας προσκαλούμε στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του 
συλλόγου μας!

Για άλλη μια χρονιά οι χρυσοχέρες μανούλες και φίλες 
του συλλόγου μας ,δημιούργησαν ξεχωριστές κατασκευ-
ές με γούστο και κυρίως με αγάπη...Αυτή την αγάπη  
χρειαζόμαστε για να φουλάρουμε τα όνειρά μας!

Όλα τα έσοδα από τη χριστουγεννιάτικη έκθεση ,τις 
δωρεές ,τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας, θα δια-
τεθούν στην αγορά καυσίμων για το βανάκι της Μ.Α.μ.Α!

Σας περιμένουμε στο σπίτι της Μ.Α.μ.Α στη Μητροπό-
λεως 32

Έναρξη 3 Δεκεμβρίου (3/12 διάρκεια μέχρι και 22/12)
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -13:00
&17:30 -20:30
Σάββατο 10:00 -13:00
Σας περιμένουμε!
Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου μας.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 25 

Νοεμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος Ταρα-
μονλής σε ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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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 φύ-

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

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

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  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



Ενισχύει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ο Δήμος Βέροι-
ας, εγκαινιάζοντας δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι Ηλεκτρο-
νικές Πληρωμές και η Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Δημότη 
βρίσκονται πλέον στη διάθεση των δημοτών, μέσω της ενιαίας 
πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών eservices.veria.gr. Αφορούν 
στην εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση πολίτη για την εξόφληση 
βεβαιωμένων και μη βεβαιωμένων οφειλών (Ηλεκτρονικές Πλη-
ρωμές) και για τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ του δημότη 
με καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας και ενημέρωση από τον 
δήμο για δράσεις και νέες υπηρεσίες (Προσωποποιημένη Πληρο-
φόρηση Δημότη). 

• Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές προσφέρουν στον δημότη τη δυνα-

τότητα εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών στο ΑΦΜ του εγγεγραμ-
μένου χρήστη. Η υπηρεσία αυτή αναλαμβάνει την επικοινωνία 
μεταξύ των οικονομικών εφαρμογών του Δήμου Βέροιας και την 
εμφάνιση των οφειλών στον δημότη, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί 
μέσω του ΑΦΜ του. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα επιλογής 
όλων ή μέρους των οφειλών για τη μεταφορά τους σε ασφαλές 
περιβάλλον της τράπεζας και την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η 

απόδειξη αποστέλλεται αυτόματα 
με την ολοκλήρωση της πληρωμής, 
μέσω email.

• Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση Δημότη
Μέσω της υπηρεσίας της Προ-

σωποποιημένης Πληροφόρησης 
Δημότη δίνεται η δυνατότητα στο 
πολίτη για την εγγραφή του μέσω 
των κωδικών TAXIS στην πλατ-
φόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Βέροιας. Στη συνέχεια 
μπορεί να πλοηγηθεί μέσα από το 
προφίλ του στις εγγεγραμμένες υ-
πηρεσίες, όπως επίσης να προβά-
λει και να αλλάξει τα στοιχεία επι-
κοινωνίας του (Διεύθυνση, τηλ. ε-
πικοινωνίας, email κλπ). Επιπλέον, 
δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και 
αποστολής μαζικών ειδοποιήσεων 
από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους εγγεγραμμένους δη-
μότες για δράσεις και νέες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες.

Ο Δήμος Βέροιας συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον ψηφιακό 
του μετασχηματισμό, γεγονός που τον κατατάσσει στις πρώτες 
θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στην παροχή υψηλού επιπέδου 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές και η 
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Δημότη είναι διαθέσιμες προς 
όλους τους δημότες από τον Δήμο Βέροιας και αποσκοπούν 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση, βάσει του ολοκληρωμένου σχεδίου 
υλοποίησης του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Δημοτικής Αρχής.
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Δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας: Ηλεκτρονικές 
πληρωμές και προσωποποιημένη πληροφόρηση δημότη

P Ξεκαλο-
καιρ ιάσαμε με 
Πισπιρίγκου. Ξε-
φθινοπωριάσαμε 
με Μίχο. Όπως 
φαίνεται θα ξεχει-
μωνιάσουμε με 
τον πατέρα Αντώ-
νιο…

P Η Κιβω-
τός του παραλο-
γισμού και της 
αναξιοπιστίας 
όλος μας ο Κό-
σμος.

P  Και τα μέ-
σα ενημέρωσης; 
Στην υπηρεσία 
της τρομολαγνεί-
ας. Μην σπρώ-
χνεστε, όλοι θα πάρετε!

P Κατά το παλαιότερο: εγκρίνω και επαυ-
ξάνω!

P Η σύγχρονη δημοσιογραφία είναι με σιλικό-
νη.

P Ακόμη και η προσθετική στήθους όμως 
είναι εξόφθαλμη παιδιά.

 P Λες κι αυτός ο κόσμος αποτελείται μόνο 
από δολοφόνους, παιδεραστές και απατεώνες.

P Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ούτε Επιστήμη 

ούτε Παιδεία ούτε 
Πολιτισμός. Μόνο 
φονιάδες και διε-
στραμμένοι.

P Οι τηλεδικα-
στές εκδίδουν καθη-
μερινά την ‘ετυμηγο-
ρία’ τους χωρίς να 
περιμένουν ούτε λε-
πτό την αστυνομική 
και δικαστική έρευνα.

P Κοντά σ’ 
αυτούς και συγκε-
κριμένοι δικηγόροι 
αγορεύουν στα τη-
λεοπτικά παράθυ-
ρα για το δίκιο του 
πελάτη τους.

P Έχω επίσης να 
καταγγείλω τη νηπι-
αγωγό μου, γιατί εκείνα τα χρόνια με έβαζε να 
κάθομαι με το πρόσωπο στην γωνία της τάξης 
στο ένα πόδι, γιατί της είχα βγάλει την πίστη της 
γυναίκας, και απορώ με την υπομονή της, που 
δεν με έριχνε, επιπλέον, τουλάχιστον τρία χέρια 
ξύλο την ημέρα.

P Άργησα να μιλήσω τόσα χρόνια, γιατί 
δεν έβρισκα σοβαρό δημοσιογράφο. Να, ό-
πως ο Γιώργος Λιάγκας π.χ., να με στηρίξει.

P Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα πα-
ραπάνω. Όλοι έχουν άλλωστε δικαίωμα να τους 

αντιγράψουν κάποιοι βιαστικοί.

P Σημείωση. Στη δεύτερη φωτογραφία, ο 
κύριος είναι πανέτοιμος, περιμένει απλώς να 
χιονίσει.

P Και:
Μια ξανθιά είναι μόνη στο σπίτι, και στη μέση 

της νύχτας, ακούει ένα περίεργο θόρυβο.
– Ποιος είναι εκεί; ρωτάει με την καρδιά της 

έτοιμη να σπάσει.
– Κανείςςςςςςς… απαντά ψιθυριστά μια φωνή.
– Ουφ, άι στο καλό και τρόμαξα!

Κ.Π.
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