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Η παταγώδης αποτυχία
του κρατικού μηχανισμού 
θα περάσει στο «ντούκου»;;;

  Απίστευτες εικόνες ντροπής παρακολουθούμε το 
τελευταίο 24ωρο, εξαιτίας του απόλυτου χάους που 
προκάλεσε ο χιονιάς στην πρωτεύουσα. Χιλιάδες οχήματα 
ακινητοποιημένα στην Αττική Οδό(τον πιο ακριβό και 
σύγχρονο δρόμο στην Ελλάδα), αλλά και σε όλους τους 
κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με χιλιάδες 
πολίτες που έμειναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους 
για πάνω από 10 ώρες! «Νεκρώθηκαν» τα μαζικά μέσα 
μεταφοράς, ενώ η ταλαιπωρία για τους επιβάτες τρένων 
και αεροπλάνων ήταν απερίγραπτη. ΓΙΑΤΙ;;;
  Εδώ και μια εβδομάδα οι μετεωρολόγοι έκαναν λόγο 
για την πρωτοφανή κακοκαιρία και άπαντες οι υπεύθυνοι 
φαίνεται ότι είτε ήταν απροετοίμαστοι, είτε δεν έλαβαν τα 
απαιτούμενα μέτρα. Το έκτακτο υπουργικό συμβούλιο 
που καλεί σήμερα ο πρωθυπουργός, η κινητοποίηση του 
Στρατού που έστω και καθυστερημένα ανέλαβε δράση, 
ο κρατικός μηχανισμός και η τοπική αυτοδιοίκηση που 
προσπαθούν τώρα να βρουν μια άκρη στο χάος που 
επικρατεί, δείχνουν ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως 
σοβαρή μέριμνα και το κυριότερο συντονισμός. ΓΙΑΤΙ;;;
  Δυστυχώς η κατάσταση αφέθηκε στην τύχη της, η 
κακοκαιρία ήταν πρωτοφανής, αλλά και ο μηχανισμός 
απέτυχε παταγωδώς, δεν έπραξε ούτε τις στοιχειώδεις 
ενέργειες για να αποφευχθεί αυτός ο ορυμαγδός. Επιτέλους 
οι ευθύνες είναι μεγάλες και άμεσα η εισαγγελική έρευνα 
θα πρέπει να τις αναδείξει και να πέσουν «καμπάνες» για 
να συναισθανθούν οι αρμόδιοι ότι η ασφάλεια των πολιτών 
είναι υπέρτατο αγαθό και δεν το αφήνουμε στο έλεος της 
«Ελπίδας». 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ξενοφώντος οσ. και της συνοδειας αυτού

Η κακοκαιρία στην Αθήνα «μπλόκαρε» το Κτηματολογικό 
Γραφείο στη Βέροια και σε όλη την Ελλάδα(;)

Ηκακοκαιρίακαιοσφοδρός
χιονιάς στηνΑθήνα, είχε επί-
δραση μέχρι και στην Βέροια!
Όποιοςεπισκέφθηκε τοΚτημα-
τολογικό ΓραφείοΒέροιας χθες
το πρωί(Τρίτη 25/01), στην
ουσία δεν μπορούσε να εξυ-
πηρετηθεί για καμία απολύτως
πράξη, αφού το ηλεκτρονικό
σύστημαπου είναι συνδεδεμέ-
να τα Κτηματολογικά Γραφεία
ήταν«πεσμένο»!Οι υπάλληλοι
πολύ ευγενικά ενημέρωναν δι-
κηγόρους και πολίτες, ότι δεν
είναισεθέσηνακάνουναπολύ-
τως τίποτα, αποδίδονταςπιθα-

νότατατομπλακάουτστην«κατάστασηέκτακτηςανάγκης»πουεπικρατείστηνπρωτεύουσα.Καλάταδιαδικτυακάσυ-
στήματακαιηηλεκτρονικήδιακυβέρνηση,αλλάφαίνονταιευάλωτααφούτικιανστηΒέροιαέχειλιακάδα,στηνΑθήνα
«πνίγηκαν»στοχιόνι!Άραγεσήμεραθααποκατασταθεί;

Λίγη προσοχή σήμερα
στη Βερόης

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και
ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκειαμεταφοράςοικοσκευών
ηΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣαποφάσισε την κατ’
εξαίρεσηστάση και στάθμευση, ανυψωτικούμηχανήματος και
φορτηγού,στηνοδόΒερόης(μεαριθμό11)γιασήμεραΤετάρτη
26-01-2022απότις10:00΄έωςτις12:00΄.

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υ-
πηρεσίεςοδικήςμαζικήςμεταφοράς.Ταμέτραπουθαλαμβά-
νονται ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείωνπινακίδων
σήμανσηςπουθατοποθετηθείπριντηνέναρξητωνεργασιών
καιθααπομακρυνθείμετάτοπέραςαυτών.

Τοννουτουςαπλά,διερχόμενοιπεζοίκαιοδηγοί.

Στηνπρώτηκατανομή,
149.340ευρώοΔήμος
Αλεξάνδρειαςκαι215.230

οΔήμοςΒέροιας,
γιαλειτουργικέςδαπάνες

σχολείων
Από τον λογαριασμό τουΥπουργείουΕσωτερικώνπου

τηρείταιστοΤαμείοΠαρακαταθηκώνκαιΔανείωνμετοντίτ-
λο«ΚεντρικοίΑυτοτελείςΠόροι τωνΔήμων», κατανέμονται
28.000.000στουςΔήμουςτηςχώρας,προςκάλυψηλειτουρ-
γικώναναγκών τωνσχολείωνπρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιαςεκπαίδευσηςχωρικήςαρμοδιότητάςτους.Σύμφωνα
με τονπίνακαστηνΗμαθία οΔήμοςΑλεξάνδρειαςπαίρνει
149.340ευρώκαιοΔήμοςΒέροιας,215.230ευρώ.

Για τηνάμεσηαπόδοση τωνποσώνστιςΣχολικέςΕπι-
τροπέςκαλούνταιναμεριμνήσουνοιΑποκεντρωμένεςΔιοι-
κήσεις και μάλιστα επειγόντως, με εντολή του υπουργείου
Εσωτερικών.

«Αλλαγήσκυτάλης»μετάαπό26χρόνια
στοφιλόπτωχοΤαμείοτηςΜητρόπολης

ΤηνΔευτέρα (24/01)πραγματοποι-
ήθηκαν οι πρώτες ιερατικές συνάξεις
τηςΜητρόπολης Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας, ενώ ο Σεβασμιότατος
κ. Παντελεήμων ευλόγησε και μοίρα-
σε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα
στους ιερείς. Επίσης, οΜητροπολί-
της ανακοίνωσε τον νέο υπεύθυνο
του ΓενικούΦιλοπτώχουΤαμείου της
ΙεράςΜητροπόλεωςμαςΑρχιμ.Παύλο
Παπαδόπουλο, κάνοντας παράλληλα
ιδιαίτερη μνεία στον Πρωτοσύγκελο
τηςΜητροπόλεωςΑρχιμ.Αθηναγόρα
Μπίρδα και μέχριπρότινος υπεύθυνο
του ΓενικούΦιλοπτώχου Ταμείου, ο
οποίος διακόνησε αόκνως και επιμε-
λώςτοέργοτηςΦιλανθρωπίαςεπί26
συναπτάέτη.

ΟΑρχιμ.ΑθηναγόραςΜπίρδας με
ευαισθησία και δικαιοσύνη ήταν κα-
θημερινά επί 26 χρόνια κοντά στους
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας και
διαχειρίστηκεχρήματαγιαπληρωμήλογαριασμών,σίτιση,ένδυση,κάλυψηιατρικώνκαιφαρμακευτικώναναγκώνκ.α.Ο
πήχηςγιατονδιάδοχότου,Αρχιμ.ΠαύλοΠαπαδόπουλοβρίσκεταιψηλά,αλλάμετιςικανότητεςπουδιαθέτεικαιτηνβοή-
θειατουΘεού,τουευχόμαστεκαλήδύναμηστοσημαντικόκαιθεάρεστοδιακόνημαπουαναλαμβάνει.

Πάγωσεχθεςτοπρωί
καιτοσιντριβάνιτης
πλατείαςΩρολογίου

Από τιςπιοψυχρές ήταν η χθεσινήμέρα και για
τη Βέροια, της οποίας τα υπαίθρια νεράπάγωσαν
κυριολεκτικά.Βρύσες,πίδακες, καταρράκτες θύμιζαν
γυάλινα γλυπτά, έτσι όπως μόνο η φύση ξέρει να
δημιουργεί…

Από τιςπολικές θερμοκρασίες δεν γλύτωσε ούτε
το σιντριβάνι τηςπλατείαςΩρολογίουπου χθες το
πρωί με τους -7 βαθμούς στηνπόλη,πάγωσαν τα
νεράτου.

Τορεκόρπάντωςτοείχανταχιονοδρομικάκέντρα
Βόρας (Καϊμάκτσαλαν) στην Πέλλα (-19,3 βαθμοί
Κελσίου)καιτοΣέλιΗμαθίας(-18,1),ενώστοΛαϊλιά
Σερρώνέδειξε-16.

Τελικάη «Ελπίδα»διέψευσε τιςπροσδοκίες μας,
απότοόνομάτης!
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Για το πλαίσιο δράσης του 2022 συνεδριάζει 
σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροι-
ας θα γίνει σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ  26/01/2022 και από ώρα 09:00 έως 
10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί 
για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγ-
ματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. 
για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας 
διάταξης:

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέ-
ροιας έτους 2022 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας Κα-
τάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 
Βέροιας έτους 2022 και την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για την ψήφισή του μαζί με τον Προϋπολογισμό έτους 2022 και γενι-
κότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Δήμου.

Για την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022
Μετατίθεται η συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ Ημαθίας 
στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

Αναβάλλεται η  Πανελλαδική Ημέρα Δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, για την Υγεία, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη  26/1/22 ,  για την Τρίτη 1/2/22. Το Ν.Τ καλεί όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του Νομού που ανή-
κουν στο Ν.Τ , καθώς  και  τα μέλη τους να παραστούν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας,  η όποια θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας, την Τρίτη  1 /2/2022 και ώρα 1:00μμ. για να διεκδικήσουμε την: 

• Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με γενναία αύξηση της κρατικής Χρηματοδότησης και προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού -Μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

• Ουσιαστική, στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση με ευθύνη του κράτους και με δωρεάν 
διαγνωστικά τεστ. Ανάκληση των οδηγιών του ΕΟΔΥ που μειώνουν τις ημέρες καραντίνας του προσωπικού.

• Μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία.
• Ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ και αναγνώριση του θανάτου από κορωνοϊό ως εργατικό ατύχημα. Κα-

μία απόλυση υγειονομικού.
• Δημιουργία εμβολιαστικών δομών στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ενίσχυση του εμβολι-

αστικού προγράμματος ειδικά για τις κλειστές δομές, τις δομές προσφύγων και μεταναστών.
Επίταξη του Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ έχει προκηρύξει για την ημέρα αυτή, διευκολυντική Στάση Εργασίας από τις 

12:00μ. ως την λήξη του ωραρίου.
Παρακαλούμε τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα! 

   Ο Πρόεδρος      Η Γ.Γραμματέας
Θεόδωρος Κακαγιάννης     Ελένη Γκόγκα                                                         

Ευχές για τη συμπλήρωση 
57 χρόνων από την ίδρυση 
της Εφημερίδας «ΛΑΟΣ»

Η μακροβιότερη εφημερίδα της Βέροιας και της 
Ημαθίας συμπληρώνει φέτος 57 χρόνια ζωής. Πάνω α-
πό μισός αιώνας συμπληρώνεται για ένα μεγάλο κεφά-
λαιο στην ιστορία της πόλης με την καθημερινή μάχη 
της ενημέρωσης να συνεχίζεται και να εξελίσσεται.

Η πρώτη τοπική εφημερίδα με ιδρυτή τον Ζήση Χ. 
Πατσίκα έχει βρεθεί στην κορυφή της αναγνωσιμότητας 
σε ολόκληρη Μακεδονία κατά το παρελθόν και εξα-
κολουθεί με το ίδιο σθένος να βρίσκεται στις επάλξεις 
της ενημέρωσης. Το έμψυχο προσωπικό του «ΛΑΟΥ» 
δημοσιοποιεί, ερευνά και καταγράφει καθημερινά την ε-
πικαιρότητα αλλά και τις απόψεις προσωπικοτήτων της 
Ημαθίας με στόχο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση 
του αναγνωστικού κοινού.

Από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «ΛΑΟΣ» στις 
18 Ιανουαρίου 1965 έως σήμερα η έγκαιρη και έγκυρη καταγραφή των γεγονότων που διαδραματί-
ζονται στην Βέροια, την Ημαθία αλλά και η δημοσιογραφική προσέγγιση μεγάλων εθνικών και διε-
θνών θεμάτων, συνθέτουν την επιτυχία για ένα μέλλον εξίσου λαμπρό με τα χρόνια της παρουσίας 
του «ΛΑΟΥ» στον τόπο μας.

Εύχομαι να κλείσει ακόμα πολλά χρόνια στην ενημέρωση.
Ο Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

 Την Δευτέ-
ρα 24/01/2022 
υπεγράφη α-
νάμεσα στον 
Δήμαρχο Αλε-
ξάνδρειας Πα-
ναγιώτη Γκυ-
ρίνη και στον 
Γεώργιο Παπα-
ζήση, νόμιμο 
ε κ π ρ ό σ ω π ο 
της Εταιρείας 
με την επωνυ-
μία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η σύμβαση για την 
εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης είναι 2.100.000,00 
€, συνολικής διάρκειας εκτέλεσης δώδεκα (12) μηνών, 
με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκα-
τάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας, που βρίσκεται στη 
θέση «Παλιομάνα», η οποία διοικητικά ανήκει στην 
Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας (Νησέλι).

Οι παρεμβάσεις και οι εργασίες αφορούν κυρίως:
• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξο-

μάλυνσης του ανάγλυφου,
• Κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης,
• Κατασκευή στρώσης Στεγανοποίησης,
• Κατασκευή στρώσης Αποστράγγισης,
• Κατασκευή στρώσης επιφανείας,

• Εγκατάσταση Γεωυφασμάτων διαχωρισμού,
• Έργα διαχείρισης όμβριων,
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου,
• Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου 

και
• Λοιπά έργα (περίφραξη, κ.λπ.).
Εκφράζοντας την ικανοποίηση, για την υπογραφή 

της σύμβασης, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώ-
της Γκυρίνης, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για 
την ωρίμανση του έργου και δήλωσε ότι “Η προσπά-
θεια μας για την άμεση αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α., 
ενός έργου που ταλανίζει τη περιοχή μας από το 
2013, ολοκληρώνεται. Με βάση τη δέσμευσή μας για 
βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων μας, συνεχίζουμε 
την προσπάθειά μας καθημερινά“.

Για τον τελικό σχεδιασμό
 του Open Mall συναντήθηκαν 

ο Δήμαρχος  Νάουσας 
και ο Εμπορικός Σύλλογος  

Συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 
(24.01.2022) στο δημαρχείο της Νάουσας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νικόλα Καρανικόλα. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά ο τελικός σχεδιασμός του έργου και τα επόμενα βήματα 
συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας, που απαιτούνται για την υλοποίη-
ση του έργου του Open Mall (το έργο που αφορά κεντρικά σημεία της αγοράς περιλαμβάνει ανα-
πλάσεις, πεζοδρομήσεις, φωτισμό, υποδομές κ.ά). 

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, οι αντιδήμαρχοι Δώρα Μπαλτατζίδου, Παύλος Αδαμίδης, 
Γιώργος Τριανταφύλλου, υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας και σύμβουλοι. 

Πρόγραμμα Rapid Test
 στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγ-
χων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS 
CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί 
τις παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυ-
ρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):

Από  Δευτέρα 24.01.22 έως Παρασκευή 28.01.22 από τις 
8:30 έως τις 15:00 και

Κυριακή 30.01.22 από τις 8:30 έως τις 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τη-
λεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι 
αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις κα-
θημερινές στις 15:00.

Υπογράφηκε η σύμβαση για την 
εκτέλεση του έργου: “Ολοκλήρωση 

αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας”



Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας οι πρώτες Ιερατικές Συνάξεις για το νέο έτος 2022. 

 Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας πραγμα-
τοποιήθηκαν δύο συνάξεις, μία το πρωί στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας 
και μία το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. 

 Στην αρχή των συνάξεων ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας 
Μπίρδας μίλησε στους ιερείς για θέματα υπηρεσιακής φύσεως. 

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μίλησε στους ιερείς για τον 
Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με την ευκαιρία της επικείμενης εορτής της ανακομιδής των Ιερών 
Λειψάνων του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, ενώ δεν παρέλειψε να συστήσει για ακόμη μία 
φορά την πιστή τήρηση των μέτρων προφύλαξης για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και των οδηγιών τόσο των αρμοδίων φορέων όσο και της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 Επίσης, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ανακοίνωσε τον νέο υπεύθυνο του 
Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Παύλο Παπαδόπου-
λο, κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη μνεία στον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητρο-
πόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα και μέχρι πρότινος υπεύθυνο του Γενικού 
Φιλοπτώχου Ταμείου, ο οποίος διακόνησε αόκνως και επιμελώς το έργο της Φιλαν-
θρωπίας επί 26 συναπτά έτη.

 Τέλος, ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων ευλόγησε και μοίρασε την Πρωτοχρο-
νιάτικη Βασιλόπιτα στους ιερείς και ευχήθηκε να απαλλαγούμε σύντομα από τον 
μεγάλο πειρασμό της πανδημίας.
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑ-
ΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΙΛΒΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΦΡΙΝΚ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φω-

νακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές, 
χαρές, μουσικές”

Προβολές στην Αίθουσα 2:   Κάθε μέρα 19.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο 
της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, 
Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 
Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και 
ο Rupert Graves

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ
NIGHTMARE ALLEY
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 20.00
Πέμπτη 20/1 – Δευτέρα 24/1 – Τρίτη 25/1 – Τετάρτη 26/1 

στις 19.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Σενάριο: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Ηθοποιοί: ΤΟΝΙ ΚΟΛΕΤ, ΡΟΝ ΠΕΡΛΜΑΝ, ΡΙΤΣΑΡΝΤ 

ΤΖΕΝΚΙΝΣ, ΠΟΛ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΓΟΥΪΛΕΜ 
ΝΤΑΦΟ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, ΡΟΥΝΕΪ ΜΑΡΑ

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί: ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ 

ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 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»     20/1/22 - 26/1/22

Μόνο στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας θα διενεργηθούν 
Rapid tests αυτή την εβδομάδα

 
Θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα η διενέργεια δωρεάν δειγματολη-

πτικών ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του 
covid-19. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται από τη Δευτέρα 24, έως 
και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στο κτίριο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας. Ωράριο 
Προσέλευσης κοινού από τις 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοι-
νωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 579 rapid tests, εκ 
των οποίων 57 ανιχνεύτηκαν θετικά.

Κοπή Βασιλόπιτας 
για τους κληρικούς της Ιεράς 

Μητροπόλεως Βεροίας
 -Νέος υπεύθυνος του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου 

ο Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Στους Ζαχαροπλάστες το φλουρί 
της πίτας της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 

και Εμπόρων Βέροιας  

Εκδήλωση για την Κοπή Βασι-
λόπιτας της Ομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών-Βιοτεχνών και Εμπό-
ρων Βέροιας  πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, 
στην αίθουσα του δημοτικού συμ-
βουλίου, στο Δημαρχείο της πό-
λης.

Ο πρόεδρος Λάζαρος Ασλα-
νίδης και το Δ.Σ. της Ο.Ε.Β.Ε. 
Βέροιας ευχαριστούν θερμά τον 
κύριο Λαζαρίδη Άρη, πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου, για την 
παραχώρηση της αίθουσας, τον 
Δήμαρχο, κύριο Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο, τον Πατέρα Γεώργιο και όλους τους εκπροσώπους των σωματείων που 
ανήκουν στην Ομοσπονδία για την παρουσία τους.

Τυχερό σωματείο, οι Ζαχαροπλάστες. Καλή χρονιά με υγεία και ευημερία σε όλους!



Προσπάθεια για την διαμόρφωση θέσεων-προ-
τάσεων με στόχο την επίλυση του τεράστιου προ-
βλήματος της έλλειψης εργατικού δυναμικού κυρίως  
που είναι απαραίτητο τόσο για την παραγωγή στους 
αγρούς όσο και για τη μεταποίηση-τυποποίηση των 
φρούτων, έγινε στην τελευταία συνάντηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Εθνικής Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, (ΕΔΟΠ) με έδρα την 
Ημαθία. 

Η διοίκηση της ΕΔΟΠ δια του προέδρου της Χρή-
στου Γιαννακάκη, του αναπληρωτή προέδρου Κώστα 
Αποστόλου και του Γ. Γραμματέα Νίκου Μηνά, γνω-
στοποιεί το περιεχόμενο της σύσκεψης σε σχετικό 
ενημερωτικό δελτίο αναφέροντας τα εξής:

 «Στην συνάντηση εκτιμήθηκε ότι η λύση του προ-
βλήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για να την προ-
σεγγίσουμε πρέπει να κινηθούμε σε 3 κατευθύνσεις, 
με ενέργειες που θα προσφέρουν τόσο άμεσες όσο 
και μεσοπρόθεσμες λύσεις. 

Πρώτο, χρειάζεται να γίνει προσπάθεια για τη μεί-
ωση των αναγκών σε εργαζομένους.

Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται να βελτιώσουμε 
τον τρόπο καλλιέργειας αλλά κυρίως, να υπάρξει ά-
μεσα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης , ώστε να έχουμε 
νέες καλλιέργειες (γραμμικές κατά βάση) που θα α-
ξιοποιούν τη μηχανική καλλιέργεια, θα αυξάνουν την 
παραγωγικότητα και θα περιορίσουν ουσιαστικά τον 
αριθμό των απαιτούμενων εργαζομένων. 

Το ΥΠΑΑΤ πρέπει να εξαγγείλει το πρόγραμμα 
της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών , συμβουλευόμενο  
την  Διεπαγγελματική  Πυρηνοκάρπων αλλά και κάθε  
Διεπαγγελματική  άλλων κλάδων . 

Δεύτερο , να τροποποιηθεί και απλοποιηθεί το 
νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό ισχύει σήμερα  στον 
Μεταναστευτικό Κώδικα .

Τρίτο , πρέπει άμεσα να διασφαλιστεί η παρουσία 
των απαιτούμενων εργατών για τη χρονιά που ξεκι-
νάει και παράλληλα ,  να στηθεί μηχανισμός   που εί-
ναι απαραίτητος  , για την εύρεση και  μετάκληση ερ-
γατών  από μη όμορες τρίτες  χώρες όπως Ουκρανία 
, Μολδαβία, Αίγυπτος , Μπαγκλαντές , Ινδία  κ.ά  . 

Η Διεπαγγελματική παραθέτει και συγκριτικά στοι-
χεία για την μετάκληση εργατών σε σχέση και με τις 
ανάγκες της περιοχής μας 

Για Ημαθία  -  Πέλλα  -  Χαλκιδική 
Το 2019 εισήλθαν  με τη διαδικασία της μετά-

κλησης του Κώδικα Μετανάστευσης (άρθρο 13) ως 
εργάτες γης: 316 στην Ημαθία,   326 στην Πέλλα και   
342 στην Χαλκιδική.    Συνολικά   984. 

Το  2020 εισήλθαν με την κατά παρέκκλιση διαδι-
κασία μετάκλησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου  ως εργάτες γης: 3.490   στην Ημαθία, 9.073 
στην Πέλλα και 6.300 στην Χαλκιδική.   Συνολικά    
18.863.  

Το  2021 εισήλθαν με την κατά παρέκκλιση διαδι-
κασία μετάκλησης ως εργάτες γης: 11.679    συνολι-
κά στις άνω περιοχές,    λόγω της  μεγάλης μείωσης  
σε αιτήσεις από την Χαλκιδική για την συγκομιδή της  
πράσινης  ελιάς  που οφειλόταν στην πολύ μειωμένη    
παραγωγή   αλλά κυρίως  λόγω της ισχύος της του-
ριστικής βίζας  από το καλοκαίρι 2021 .

Μεταξύ των ετών  2020   &  2021   παρατηρείται  
μείωση 13% στην Ημαθία και 10% στην Πέλλα η 
οποία όμως  οφείλεται στη  μειωμένη παραγωγή από 
τους παγετούς.

Πανελλαδικά στοιχεία
Το  2020 ( μετάκληση  κατά παρέκκλιση ) εισήλ-

θαν 32.215 εργάτες
Το  2021 ( μετάκληση κατά παρέκκλιση) εισήλθαν 

18.469 εργάτες
Πανελλαδικά η μείωση το 2021 ήταν 43%, διότι 

στις  υπόλοιπες περιοχές της χώρας εισήλθαν ερ-
γάτες γης με τη διαδικασία της τουριστικής βίζας, 
δεδομένου ότι το καλοκαίρι άνοιξαν τα σύνορα για 
τους τουρίστες. 

Οι περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας χρησιμο-
ποίησαν την κατά παρέκκλιση μετάκληση λόγω του 
ότι η ανάγκη σε εργάτες γης (κεράσια, αραιώματα) 
έγινε κυρίως στις αρχές Μαΐου  πριν επιτραπεί η εί-
σοδος  με τουριστική βίζα που ξεκίνησε το καλοκαίρι  
του 2021 . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
Οι εργάτες γης που μετακαλούνται όλα αυτά τα 

χρόνια είναι στη συντριπτική πλειονότητά τους τα 

ίδια πρόσωπα, με τα οποία οι αγρότες έχουν σχέση 
εμπιστοσύνης, λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας 
τους και της εξειδίκευσης που απέκτησαν στις αγρο-
τικές εργασίες.

Οι περισσότεροι έχουν ήδη ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, είναι 
γνωστοί στις Ελληνικές Αρχές και ως εκ τούτου δεν 
τίθεται θέμα να δίνουν κάθε φορά που μετακαλούνται 
,  συνέντευξη στα Ελληνικά Προξενεία. Εξάλλου, η 
Ελληνική Αστυνομία κατά την είσοδό τους στη χώ-
ρα, κατά την οποία σφραγίζουν το διαβατήριό τους, 
ελέγχουν τυχόν διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Ε-
πομένως οι συγκεκριμένοι πρέπει να εισέρχονται με 
άλλη διαδικασία .

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στους τρεις νομούς 
Ημαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής εισήλθαν το 2020 με 
την κατά παρέκκλιση διαδικασία συνολικά περίπου 
19.000 εργάτες γης, ενώ το 2019 με τη διαδικασία 
των συνεντεύξεων στα Προξενεία που προβλέπεται 
από τον Κώδικα Μετανάστευσης, εισήλθαν μόλις 
984 εργάτες γης, είναι προφανές ότι για τόσο μεγάλο 
αριθμό εργατών γης θα είναι αδύνατο να ανταπο-
κριθούν τα Προξενεία σε εύλογο χρόνο. Ο χρόνος 
στις αγροτικές εργασίες, των πυρηνοκάρπων  είναι 
ασφυκτικός και δεν επιτρέπει καθυστερήσεις που θα 
είναι αναπόφευκτες  όταν ο Κώδικας Μετανάστευσης 
, προβλέπει  έγκριση  από τα Προξενεία έως τρείς 
μήνες από την λήψη του αιτήματος  . Αυτό έχει ως α-
ποτέλεσμα να οδηγούνται οι αγρότες  στην λύση της 
τουριστικής βίζας.

Η λύση να εισέρχονται οι εργάτες γης με τουρι-
στική βίζα και όχι με την διαδικασία της μετάκλησης, 
συνεπάγεται τεράστια μείωση εσόδων από το Ελλη-
νικό κράτος σε παράβολα (100 ευρώ για κάθε εργάτη 
γης) και σε ασφαλιστικές εισφορές, ενώ με τον τρόπο 
αυτό προωθείται η μαύρη εργασία και κατ’ επέκταση 
ωθείται ο αγρότης να προκρίνει την πώληση χωρίς 
φορολογικά παραστατικά που έχει ως συνέπεια τη 
μείωση των εσόδων του κράτους και από φόρους.

 Μόνο από τους τρεις νομούς η απώλεια εσόδων 
σε παράβολα προσεγγίζει τα 2εκ ευρώ και σε ασφα-
λιστικές εισφορές τα 5εκ ευρώ, αν υπολογίσουμε 
εργόσημο για 90 ημέρες για κάθε εργάτη.

Με την τουριστική βίζα εισέρχονται μόνο έως 90 
ημέρες και ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα άτομα δεν 
μπορούν να εργαστούν στο μέγιστο που θα μπο-
ρούσαν, μετά τη θέσπιση του 9μήνου, ήτοι για 270 
ημέρες, γεγονός το οποίο αποτελεί μειονέκτημα (η 
τουριστική βίζα) ,   που τους αποθαρρύνει να επιλέ-
ξουν την Ελλάδα ως χώρα εργασίας λόγω μειωμένης 
απασχόλησης και επιπρόσθετα δεν αξιοποιείται το εν 
λόγω υφιστάμενο εργατικό δυναμικό για τον χρόνο 
που θα μπορούσαμε  να το αξιοποιήσουμε  και  που  
το   έχουμε  απόλυτη  ανάγκη .

Ήδη είναι γνωστό ότι οι αλλοδαποί εργάτες γης 
επιλέγουν άλλες χώρες όπως η Ιταλία, Γερμανία , 
Ισπανία και Γαλλία  που για την ανάλογη διαδικα-
σία δεν υπάρχει η γραφειοκρατία που έχουμε εμείς  
σήμερα και οι αποδοχές τους είναι υψηλότερες  σε 
σχέση με την Ελλάδα .

Παρατηρείται λοιπόν  το φαινόμενο να έχουν 
αποκτήσει την εξειδίκευση στις αγροτικές εργασίες 
στη χώρα μας, τα προηγούμενα χρόνια  και σήμερα 
να επιλέγουν άλλες χώρες για να εργαστούν, με α-
ποτέλεσμα να μην μπορούν οι Έλληνες  αγρότες να 
καλλιεργήσουν.

Και  επιπρόσθετα  η μείωση της προσφοράς ερ-
γατικών χεριών  αυξάνει  το κόστος  του ημερομισθί-
ου ,  το οποίο επιβαρύνει το κόστος παραγωγής  με 
ευθύνη  της Κυβέρνησης ,  η οποία  αντί να διευκο-
λύνει την έλευση εργατών και να απλοποιεί τις διαδι-
κασίες,  πράττει  ακριβώς το αντίθετο  όταν είναι  ήδη  

γνωστό το πρόβλημα με τις αυξήσεις στην ενέργεια ,  
στα λιπάσματα και στα λοιπά εφόδια  .

Οι προτάσεις της Διεπαγγελματικής  Πυρηνο-
κάρπων:

1. Σύναψη διακρατικών συμφωνιών με χώρες 
όπως Ουκρανία , Μολδαβία ,   Μπαγκλαντές  , Ινδία,  
Αίγυπτο  κ.ά .   Ειδικότερα  για τη διακρατική συμφω-
νία με το Μπαγκλαντές να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε 
οι εργαζόμενοι που βρίσκονται ήδη εδώ να παραμεί-
νουν ως εποχικοί εργάτες γης για το προβλεπόμενο 
από το νόμο χρονικό διάστημα, σαν να είχαν εξέλθει 
και εισέλθει εκ νέου και να υπάρξει η απαιτούμενη 
νομοθετική ρύθμιση. 

2. Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία δημιουρ-
γίας  μηχανισμού για την εύρεση ενδιαφερομένων 
να εργαστούν καθώς και την υλοποίηση της εισόδου 
τους για εποχική εργασία, διαφορετικά οι διακρατικές 
συμφωνίες  θα αποτελέσουν  «κενό γράμμα»  και 
αντικείμενο φωτογραφιών και δημοσίων σχέσεων . 

3. Για τους αλλοδαπούς που έχουν ήδη ΑΦΜ 
και ΑΜΚΑ, να μην απαιτείται να δίνουν συνέντευξη 
στις Προξενικές Αρχές κάθε φορά που εισέρχονται.             
Ειδικότερα για τις συνεντεύξεις σε  Προξενικές Αρ-
χές, στις οποίες ο αριθμός    των εισερχόμενων ερ-
γατών γης είναι μεγάλος ,  να υπογράφεται σύμβαση 
συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών 
που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 810/2009 
[άρθρο 41] όπως γίνεται στην Ρωσία .  

4. Για την δυνατότητα μετάκλησης έως πέντε χρό-
νια ,  που προβλέφθηκε με την    τροποποίηση του 
Κώδικα Μετανάστευσης το Σεπτέμβριο του  2021, 
το παράβολο των 100 ευρώ προτείνουμε να δίνεται 
μόνο  μία φορά για ολόκληρη την πενταετία  και όχι 
προκαταβολικά   στην αρχή της πενταετίας  για όλα 
τα χρόνια  ( ήτοι  π.χ. 5*100= 500 ευρώ)  που ισχύει 
σήμερα  , δεδομένου ότι ακόμα και αν έχει υπο-
γραφεί σύμβαση εργασίας, δεν είναι σίγουρο ότι ο 
αλλοδαπός εργάτης γης θα εισέλθει στην χώρα  και 
την επόμενη χρονιά και μάλιστα  στον ίδιο εργοδότη ,  
με αποτέλεσμα ο αγρότης να χάνει την πληρωθείσα 
προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται .   Το μέτρο 
αυτό θα καταστεί ανενεργό διότι δεν εξυπηρετεί τον 
αγρότη , είναι καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα , ε-
ξυπηρετεί μόνο  τις τοπικές αποκεντρωμένες υπηρε-
σίες μετανάστευσης  και δεν απαλλάσσει  τον εργάτη 
από την  προσέλευση κάθε χρόνο στα προξενεία για  
συνέντευξη  . 

5. Να μην απαιτείται το έντυπο  Ε9 για την από-
δειξη της ιδιοκτησίας του    καταλύματος που    πα-
ρέχει ο εργοδότης ,  διότι  ότι υπάρχουν ζητήματα 
νομιμοποίησης  των κτισμάτων , με αποτέλεσμα να 
δηλώνεται ψευδώς ότι τους φιλοξενούν 
στο σπίτι τους .  Προτείνεται να επα-
νέλθει  το εδάφιο  ε)  της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του Κώδικα          Μετανά-
στευσης του 2014 ,  που προέβλεπε ότι 
προσκομίζεται «…ε) Υπεύθυνη δήλωση 
ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο 
κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζε-
ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του 
ν. 4025/2011 (Α 228), όπως ισχύει.». 
Και αυτό γιατί το κυριότερο είναι να  ε-
ξασφαλιστεί ότι το κατάλυμα  πράγματι 
πληροί τους κανόνες υγιεινής και α-
σφάλειας   και όχι η νομιμότητα   και για 
το λόγο αυτό θα πρέπει να εκδοθεί η 
σχετική ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις του 
κατάλληλου καταλύματος που εκκρεμεί, 
η οποία προβλέπεται στην εξουσιοδοτι-
κή διάταξη του άρθρου 13 παρ.3 περ. ε’ 
του ν.4025/2011.

6. Να δοθούν κίνητρα ώστε οι Έλλη-
νες που λαμβάνουν Κοινωνικό Επίδο-
μα οι οποίοι υπερβαίνουν τις 300.000 
,  να συνεχίζουν να το λαμβάνουν με 
την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώ-
νουν υποχρεωτικά τουλάχιστον 20-30 
μεροκάματα το έτος, τα οποία θα είναι 
αφορολόγητα και    επίσης  δεν θα α-
θροίζονται  στο εισόδημά τους, για  να 
μην απωλέσουν το επίδομα Αλληλεγγύ-
ης (ΦΕΚ Β 3359/2021 άρθρο 9 παρ. 3δ, 
παρ. 4, άρθρο 11 παρ.2 γ), υπερβαίνο-

ντας το εξαμηνιαίο εισόδημα των 1.200 ευρώ .  Αυτό 
θα εφαρμόζεται στις περιοχές που υπάρχει ζήτηση 
σε εργατικά χέρια στον πρωτογενή τομέα, στην με-
ταποίηση και τυποποίηση και με βάση  διαδικασία   
που θα ελέγχει ο ΟΑΕΔ . Σημειώνεται ότι αν το μέτρο  
αυτό έχει χαρακτήρα προαιρετικό θα παρατηρηθεί 
το αποτέλεσμα που είχαμε με αντίστοιχες ρυθμίσεις 
για την κάρτα ανεργίας μακράς διάρκειας που δεν 
έχαναν τα δικαιώματα εφόσον εργάζονταν έως 70 
ημερομίσθια  (ρύθμιση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 ) και μετα-
γενέστερα με αντίστοιχη ρύθμιση που δεν έχαναν το 
επίδομα του Ταμείου Ανεργίας αν εργάζονταν μέχρι 
70 ημερομίσθια στον πρωτογενή τομέα (ρύθμιση 
ΝΔ – Βορίδη το 2020), όπου δεν προσήλθε σχεδόν 
κανένας για εργασία . Επίσης πρέπει να αναφέρου-
με ότι η υποχρεωτικότητα στην απασχόληση των 
εν λόγω δικαιούχων  όταν κληθούν από τον ΟΑΕΔ 
υφίσταται αλλά λόγω της απώλειας του επιδόματος  
από την αύξηση που θα προκύψει από το εισόδημα 
της εποχικής εργασίας λειτουργεί αποτρεπτικά και 
επιδεικνύεται ανοχή από τις Υπηρεσίες για την μη 
επιβολή της προβλεπόμενης ποινής ( ήτοι της δια-
κοπής του επιδόματος).  Επομένως προτείνουμε  και 
διατήρηση του Κοινωνικού  επιδόματος και φοροα-
παλλαγή και εισόδημα από την εργασία . 

 Εάν όμως κριθεί από την Κυβέρνηση ότι οι εν 
λόγω απασχολούμενοι  μπορούν να έχουν και μία 
προσαύξηση του Κοινωνικού  επιδόματος ως  «μπό-
νους» ,   τότε εκτιμούμε ότι θα  αυξήσει την αποτελε-
σματικότητα του μέτρου .   

7. Ο ανώτατος αριθμός  ειδικά και μόνο των ε-
ποχικά εργαζομένων που  προβλέπεται στη σχετική 
ΚΥΑ του άρθρου 11 του Κώδικα Μετανάστευσης να 
προβλέπει ανώτατο όριο ανά περιφέρεια και όχι ανά 
νομό , διότι  δημιουργούνται προβλήματα  με τις αυ-
ξομειώσεις των αναγκών σε εργάτες γής λόγω των 
κλιματικών αλλαγών και προκύπτουν συνέχεια ζητή-
ματα  τροποποίησης της ΚΥΑ .  Εξ άλλου  στην ιδια 
ΚΥΑ με βάση πίνακες ,  ορίζεται  πόσους εργάτες 
μπορεί να απασχολήσει ο κάθε αγρότης ανά στρέμ-
μα και ανά καλλιέργεια  και  με βάση την δήλωση του 
ΟΣΔΕ αλλά   και σχετική βεβαίωση  που  εκδίδει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  (ΚΕ-
ΠΥΕΛ) ,  με αυτόματο Ηλεκτρονικό τρόπο .

8. Να υπάρξει σχετική πρόβλεψη προκειμένου 
να δύνανται να μετακληθούν εποχιακοί εργάτες από 
νομικά πρόσωπα που δεν κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ, 
όπως συνεταιρισμούς, μονάδες τυποποίησης ή με-
ταποίησης κλπ  οι οποίοι  θα προσκομίζουν  όλα τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά» . 
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Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων: Παραμένει 
τεράστιο το πρόβλημα της έλλειψης και μετάκλησης εποχικών εργατών
-Προτείνει μείωση αναγκών, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, αλλαγή πλαισίου και μετακλήσεις 

από χώρες όπως Ουκρανία, Μολδαβία, Αίγυπτος, Μπαγκλαντές , Ινδία, κ.α.  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας συζύγου και 
πατέρα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛ.
ΜΕΝΤΙΡΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου,   αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΕΚΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ. Παντελεή-
μων:

 Την Τετάρ-
τη 26 Ιανουα-
ρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλή-
σει στη σειρά 
ομιλιών «Αγιο-
λογία και ζωή» 
με την ευκαι-
ρία της εορ-
τής των Αγίων 
Ξενοφώντος 
και Μαρίας και 
των  τ έκνων 
τους Αρκαδίου 
και Ιωάννου, 
μέσα από την 
ι σ τ ο σ ε λ ί δ α 
της Ιεράς Μη-
τ ρ ο π ό λ ε ω ς , 
την αντίστοι-
χη σελίδα στο 
Facebook και 
τον ραδιοφω-
νικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των ο-
μιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Προσευχόμενοι μη 
βατολογήτε» στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, επί τη εορτή των Τριών Ιε-
ραρχών.

 Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών, 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρόσκληση σε 

εκλογοαπολογητική συνέλευση
  Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, βάσει του άρθρου 35 του καταστατι-

κού 29/06-08-2015  καλεί  σε Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του, την Κυριακή 30 
Ιανουαρίου 2022 και ώρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μμ στα γραφεία του συλλό-
γου οδός Κεντρικής 183  Βέροια,  με τα  εξής  θέματα:

1. Διοικητικός  απολογισμός.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Τοποθετήσεις προτάσεις
5. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

για την διαχειριστική περίοδο των ετών 2018-2021 και απαλλαγή του από κάθε 
ευθύνη.

6. Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. (επταμελές) και Ε.Ε (τριμελής)
7. Εκλογές
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, δύνανται να υποβάλλουν  αίτηση 

συμμετοχής έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 22:00, στο τηλέ-
φωνο  6977460574 κο Τελλίδη Δημήτριο  προς συνεννόηση παραλαβής της ή και  
για πάσης φύσεως πληροφορίες .

Σε  περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022  στον ίδιο χώρο και ώρα. 

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται για την πανδημία. 
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Το Δ.Σ. 

Συλλήψεις για ναρκωτικά
 Συνελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2022 το μεσημέρι σε περιοχή της 

Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε 
έρευνα της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάν-
ναβη και φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 50 γραμμαρίων και 
μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά ΤΟΝ Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
κύριο Κώστα Καλαϊτζίδη για το ειλικρινές ενδιαφέρον του και 
την βοήθειά του στην καθημερινότητα του Κέντρου μας.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Βέροιας σας προσκαλεί όλους 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 30  Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γρα-
φεία του Συλλόγου με τα εξής θέματα:

• Εκλογές νέου διοικητικού συμβουλίου
• Εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
• Εύρυθμη Λειτουργία του Συλλόγου
• Απολογισμός δράσης
• Οικονομικός απολογισμός
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022  και ώρα 
11.00 π.μ.

Για υποψηφιότητες για το Δ.Σ  και για Ε.Ε να γίνουν μέχρι 
την πέμπτη 27-01-2022 στα τηλ. 6973556257-6973400366 η 
στο email του topalidiskostas1@gmail.com

Η παρουσία των μελών μας καθώς και όσων επιθυμούν να 
εγγραφούν στο σύλλογο μας είναι σημαντική. Η στήριξη σας 
στο έργο του συλλόγου, που προσπαθεί να αναδείξει τόσο την 
περιοχή μας όσο και τον τόπο μας, σημαίνει πολλά για όλους 
μας.

 Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπο-
νται λόγω πανδημίας.

 Με εκτίμηση το Δ.Σ.

Τον κτίτορά της, Όσιο 
Διονύσιο τον εν Ολύμπω, 

εόρτασε η Σκήτη του 
Τιμίου Προδρόμου Βεροίας

 -Χειροθεσία Αναγνώστου

  Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρί-
ζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας με την 
ευκαιρία της εορτής του κτίτορος της Ιεράς Μονής, Οσίου 
Διονυσίου του εν Ολύμπω. 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντε-
λεήμων χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Μαρουδή Ιωαννίδη, ο 
οποίος διακονεί στην Ιερά Μονή.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 25 Ιανου-

αρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας ο 
Νικόλαος Ιωαν. Μπαντής σε ηλι-
κία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Άγγελος Τόλκας : «Μια κυβέρνηση που δημιουργεί μόνιμα 
κρίσεις. Μόνη λύση να φύγουν. Είναι ζήτημα ζωής»

Από το πολιτικό Γραφείο του Άγγελου Τόλκα γνωστοποιούνται τα εξής:
«Ανάρτηση στη σελίδα του στο facebook, με αφορμή το κυβερνητικό φιάσκο  στην αντιμετώπιση του χιονιά, δημοσι-

οποίησε  ο Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Άγγελος Τόλκας, με φωτογραφία από το μήνυμα alert 
που ήρθε στα κινητά και το παρακάτω περιεχόμενο: 

«Σας ήρθε alert? Αναλαμβάνετε την ευθύνη.
Και να σκεφτεί κανείς ότι έγινε ολόκληρος ανασχηματισμός μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού για 

να αποκτήσει η χώρα σύγχρονη, ολοκληρωμένη πολιτική προστασία. Και μάλιστα με Υπουργό μεταγραφή που έφεραν 
ειδικά για αυτόν τον λόγο. 

Κι έγινε επίσημη πολιτική το «μείνετε κλεισμένοι σπίτια σας». Όπως περίπου γινόταν στην χώρα πριν πολλές δεκαε-
τίες. Σαν να μην υπάρχει κράτος, σαν να μην πληρώνουμε φόρους, σαν να μην πέρασε μια ημέρα. Κι αν τότε το επέβα-
λε η ανάγκη σήμερα μας έρχεται alert.

Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχει κανέναν συμπαραστάτη, κανέναν δίπλα τους την κάθε κρίσιμη 
στιγμή. Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Γιατί μπορούν να έχουν ιδιωτικά 
νοσοκομεία, σχολεία, ασφάλεια, ιδιωτικές υπηρεσίες, πλούτο. Ακριβώς όπως πολλοί Υπουργοί, με πρώτο τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό που έχει τη λογική του Λουδοβίκου. Τη λογική δηλαδή του κάνε ό,τι θέλεις. Δεν έχει συνέπειες, έχουμε 
πάντα την δυνατότητα να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Και αν δεν τα φτιάξουμε, θα τα αλλάξουμε. Δεν φταίμε ποτέ. Το πο-

λύ πολύ να πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Όμως εδώ δεν μιλάμε για μια οικογένεια, μιλάμε για ένα κράτος όπου μάλιστα το ταμείο τελειώνει. 
Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της ανασφάλειας και του φόβου. Της περιθωριοποίησης και φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση 

που δεν εργάζεται και κυρίως δε νοιάζεται παρά μόνον για λί-
γους. Η Δεξιά από τα παλιά.

Κρίση Κορωνοϊού – κρίση ακρίβειας – κρίσεις από φυσικές 
καταστροφές. 

Τελικά μια κυβέρνηση που δημιουργεί μόνιμα κρίσεις. 
Μόνη λύση να φύγουν. 
Είναι ζήτημα ζωής.»

 Την  Πέμπτη  20 Ιανουαρίου 2022  ο  Βουλευτής  Η-
μαθίας  Σύριζα  κ.  Άγγελος  Τόλκας  επισκέφτηκε  τα  γρα-
φεία  του  Εμπορικού  Συλλόγου  Αλεξάνδρειας  με σκοπό 
τη συζήτηση  και  ανταλλαγή απόψεων  για  την κατάστα-
ση στην οποία  βρίσκεται  ο  εμπορικός  κόσμος.

 Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε , ο Βουλευτής  
ενημερώθηκε  για την εικόνα της αγοράς, για την πορεία 
αυτής  καθ΄ όλη τη διάρκεια  της  υγειονομικής  κρίσης  
καθώς  και για τα προβλήματα  που ταλανίζουν  την αγορά 
το τελευταίο διάστημα  με  βασικότερα  την αύξηση  του ε-
νεργειακού κόστους και  την γενικευμένη  κρίση  ακρίβειας.

 Όπως ενημερώνει το ΔΣ του Συλλόγου, η συζήτηση 
έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα κλείνοντας  με την υπόσχε-
ση να υπάρξει  εκ νέου συνάντηση, διότι το λιανεμπόριο 
και  ο εμπορικός κόσμος  έχουν ανάγκη  στήριξης  με στο-
χευμένα μέτρα, όσο  ποτέ άλλοτε.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»                                                                 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική – 
Απολογιστική Συνέλευση 

Καλούνται σε Τακτική Γενική – 
Απολογιστική Συνέλευση τα μέ-
λη του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης με το διακριτικό τίτλο 
«Έρασμος», την Δευτέρα 7 Φε-
βρουαρίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ. 
στην αίθουσα του 1ου Ορόφου 
των γραφείων μας επί της οδού 
Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2021
2. Ειδικός Απολογισμός  2021
3. Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρ-

τία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 
του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα. Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΛ.Γ.Α. ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, απέστειλε τον πίνακα 
με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών της Δ/Τ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Βέροια, Μέση, 
Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι) για τον ΠΑΓΕΤΟ στις 28/03/2021. 

Τα πορίσματα είναι στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον Δήμο Βέροιας και στη 
διάθεση των παραγωγών. Το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων είναι 
από την Δευτέρα 31/01/2022 μέχρι την Πέμπτη 03/02/2022.

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του covid 
19, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο 
τηλέφωνο του ανταποκριτή 2331350535.

Προτεινόμενες Ημερομηνίες για ένσταση:
Δευτέρα 31/01/2022 
Τετάρτη 02/02/2022 και
Πέμπτη 03/02/2022.

5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων  του 5ου ΓΕΛ Βεροίας εκ-

φράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το θάνατο του 
εκλεκτού συναδέλφου Αθανάσιου Δελκοτζάκη, ο οποίος 
επί σειρά ετών προσέφερε ως φιλόλογος τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του στην εκπαίδευση, εργαζόμενος με πνεύ-
μα αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους και διάθεση 
προσφοράς προς τους μαθητές.  

Διενέργεια rapid tests στη Νάουσα 
Στον χώρο του  ΚΑΠΗ στη Νάουσα θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 

(26.01.2022) και την Πέμπτη (27.01.2022)  από τις 09:00 έως τις 15:00,  οι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον δήμο. 

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, καθώς και να δίνουν τον 
αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον 
ΕΟΔΥ.

Σύλληψη  για κλοπή χρηματικού 
ποσού 400 ευρώ από κατάστημα
Συνελήφθη  στις 24 Ιανουαρίου 2022 το απόγευμα, σε περιοχή της Ημαθί-

ας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας μία ημεδαπή γυναίκα 
και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος συνεργού της, καθώς όπως προέκυψε 
από την έρευνα, το απόγευμα της ίδιας μέρας ενεργώντας από κοινού, μπήκαν 
σε κατάστημα ημεδαπού στη Βέροια και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαί-
ρεσαν από το κατάστημα χρηματικό ποσό 400 ευρώ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αλεξάνδρεια, 24  Ιανουαρίου 2021 
 Αριθμ. Πρωτ.: 1323

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
και βελτίωση αγροτικών  οδών Δήμου Αλεξάνδρειας», με προ-
ϋπολογισμό 627.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%, Κωδικός CPV: 
45233222-1: «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσί-
ας και ασφαλτόστρωσης» και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 368.352,40€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 66.303,43€ 
Απρόβλεπτα 65.198,37€, 
Αναθεώρηση 6.194,19€
ΦΠΑ 121.451,61€
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-

νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημό-
σιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50131 – 50153.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών ορίζεται η 08.02.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 16.02.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00 π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγ-
χο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) 
του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηρι-

οποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1ης τάξης και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτό ισχύει κα-
τά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβα-
τική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65) για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 
4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη 
με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρ-
μογή του αρ. 52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 10.120,97 ΕΥΡΩ υπερ του Κυρίου του 
έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύος μέχρι 07/04/2023. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω 
του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω επενδυτικού δα-
νείου (σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 153/2021).

Κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορη-

γείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογεί-
ται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του 
Τ.Π. και Δανείων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 
02.64.7333.01 πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2022 του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  δώ-
δεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ στις 24.01.2022 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ:22PROC009955116, 
ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 186297.

  Ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης

Στον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας ο Άγγελος  
Τόλκας για θέματα Αγοράς και λιανεμπορίου  



8 ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

CMYK

Η 16η αγωνιστική της Super 
League 2. Κυριακή 30/1 ΝΠΣ 

Βέροια-Θεσπρωτός (ΕΡΤ3)

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος
BetssonSuperLeague2,αγωνιστικήςπεριόδου2021-2022.

ΟαγώναςτουΝΠΣΒέροιαμετονΘεσπρωτόθαδιεξαχθεί την
Κυριακή30/1στοδημοτικόστάδιοκαιθαμεταδοθείαπότηνΕΡΤ3.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ29.1.2022(17:00)
ΑΕΛ–ΠΑΟΚΒ/ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ30.1.2022(14:45)
ΟλυμπιακόςΒ–ΝίκηΒόλου
ΑπόλλωνΛάρισας–ΟλυμπιακόςΒόλου
Πανσερραϊκός–ΑλμωπόςΑριδαίας
Π.Ο.Τ.Ηρακλής–Α.Ο.Καβάλα
Ν.Π.Σ.Βέροια–Θεσπρωτός/ΕΡΤ3
ΑπόλλωνΠόντου-Α.Ο.Ξάνθη/ERTSPORTS
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Πιερικός
ΡΕΠΟ:Α.ΟΤρίκαλα

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ29.1.202214:45
Κηφισιά–ΑΕΚΒ/ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ23.1.2022(14:00)
Επισκοπή-Καλαμάτα

ΚΥΡΙΑΚΗ23.1.2022(14:45)
ΟΦΙεράπετρας–Χανιά
Αιγάλεω–ΑστέραςΒλαχιώτ
ΠΑΣΑΗρόδοτος–Εργοτέλης
Λεβαδειακός–ΚαραϊσκάκηςΑρτας
Ρόδος–ΠαναθηναϊκόςB

ΚΥΡΙΑΚΗ23.1.2022(17:00)
Καλλιθέα–Διαγόρας/ERTSPORTS
ΡΕΠΟ:Α.Π.Σ.Ζάκυνθος

Οιορισμοί τωνεξαναβολήςσημερινώνα-
γώνωνγιατοπρωτάθληματηςSuperLeague
2. Τον αγώνα της Βέροιας με τονΑπόλλων
Πόντου θα διευθύνει ο κ.Τσέτσιλας από τον
σύνδεσμοτωνΓρεβενών.

Αναλυτικά:
Α’ Όμιλος
Ξάνθη–ΑπόλλωνΛάρισας(ΞάνθηArena)

-11ηαγωνιστική
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
Βοηθοί:Χατζηνάκος,Κουβαλάκης(Δράμας)

ΑλμωπόςΑριδαίας –ΠΑΟΚΒ (Δημοτικό
Αριδαίας)-11ηαγωνιστική

Διαιτητής:Φίτσας(Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί:Φραγκούλης (Πρέβεζας /Λευκά-

δας),Χριστοδούλου(Ημαθίας)

Καβάλα–Τρίκαλα («ΑνθήΚαραγιάννη») -
11ηαγωνιστική

Διαιτητής:Μπούμπας(Ηπείρου)
Βοηθοί:Λιόντος,Διαμαντής(Ηπείρου)

ΝίκηΒόλου–ΟλυμπιακόςΒόλου(Πανθεσ-
σαλικό)-11ηαγωνιστική

Διαιτητής:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)
Βοηθοί:Τυριακίδης,Μποζατζίδης(Μακεδονίας)

Βέροια–ΑπόλλωνΠόντου(Δημ.Βέροι-
ας)-12ηαγωνιστική

Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Φαλτάκας (Γρεβενών),Καμπε-

ρίδης(Καβάλας)

Πανσερραϊκός–Πιερικός (Δημ.Σερρών) -
12ηαγωνιστική

Διαιτητής:Καλατζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Δίπλαρης,Βογιατζής(Καρδίτσας)

Β Όμιλος
Ρόδος–Καλλιθέα(Δημ.Ρόδου)-7ηαγωνιστική
Διαιτητής:Πουλόπουλος(Πειραιά)
Βοηθοί:Κορώνας,Χρηστάκος(Πειραιά)

Κηφισιά –Ηρόδοτος (Κερατσινίου) - 11η
αγωνιστική

Διαιτητής:Κουκούλας(Λέσβου)
Βοηθοί:Δημόπουλος,Πλακάς(Δυτ.Αττικής)

ΚαραϊσκάκηςΑρτας - Ζάκυνθος (Αγίων
Αναργύρων)-11ηαγωνιστική

Διαιτητής:Τσουκαλάς(Αθήνας)
Βοηθοί:Σταυρόγλου,Αραβίδης(Αθήνας)

Εργοτέλης–Χανιά(Παγκρήτιο)-11ηαγωνιστική
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Δελλής,Φίλος(Βοιωτίας)

ΑστέραςΒλαχιώτη –Διαγόρας (Δημοτικό
Σπάρτης)-11ηαγωνιστική

Διαιτητής:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Τριαντάφυλλος (Κορινθίας), Γουρ-

νιάς(Αν.Αττικής)

Αιγάλεω–Καλαμάτα(«Στ.Μαυροθαλασσί-
της»)-12ηαγωνιστική

Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Δασκαλάκης,Μαυραντωνάκης (Η-

ρακλείου)

ΑποστολήγιατοναγώναΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
–ΑπόλλωνΠόντου

Ολοκληρώθηκε ηπροετοιμασία τηςΒασί-
λισσαςτουΒορράγιατοεξαναβολήςπαιχνίδι
με τονΑπόλλωναΠόντου (Τετάρτη26 Ιανου-
αρίου2022,ώρα15:00 /ΔημοτικόΣτάδιοΒέ-
ροιας / ζωντανήμετάδοσηΕΡΤsports)για τη
12ηαγωνιστική τουπρωταθλήματοςBetsson
Superleague 2.Η αποστολή τηςΒασίλισσας
τουΒορρά έχειως εξής: ΜΑΡΚΟΣΒΕΛΛΙ-
ΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ,ΑΣΤΕΡΗΣΜΟΥΧΑΛΗΣ,
ΣΤΕΛΙΟΣΜΑΡΑΓΚΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΣΚΟΝ-
ΔΡΑΣ,ΣΤΕΡΓΙΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙ-
ΗΛΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣΜΠΛΕΤΣΑΣ, CHARLES
KWATENG,ΠΕΤΡΟΣΟΡΦΑΝΙΔΗΣ,ΣΑΒΒΑΣ
ΜΟΥΡΓΟΣ,ΣΤΕΛΙΟΣΠΟΖΟΓΛΟΥ,ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΠΝΙΔΗΣ,ΜANSSOURFOFANA,ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΑΣ,ΠΕΤΡΟΣΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ.

Προπόνηση παικτών εκτός αποστολής:
Παπαδόπουλος, Τασιόπουλος, Περδίκης,
LucasRamos,AliAdem, Ισαακίδης,Ντίνας,
Παπαχρήστος,Baidoo.

SL2: Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
ΝΠΣΒέροια-ΑπόλλωνΠόντουδιαιτητής

οκ.Τσέτσιλας(Γρεβενών)



ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 9 www.laosnews.gr

CMYK

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:«Αργά
ήγρήγοραηΒέροιαθα
βρεθείεκείόπουανήκει»

ΣτηνκορυφήτουΒορείουομίλουτηςSuperLeague2βρίσκεταιη
Βέροια,στο+1απότηνΑΕΛκαιστο+5απότηνΞάνθη.

Οπρωτεργάτηςαυτήςτηςεπιτυχίας,οπροπονητήςτηςομάδας,
ΠαύλοςΔερμιτζάκηςμίλησεστοMetropolis 95.5 και στην εκπομπή
«Στησέντρα».

ΟΈλληναςπροπονητής,δήλωσε:
«Είμαστεμιαομάδαπουεδώκαιχρόνιαέχειστηθείγιαναείναι

καλάκαιναεξελίσσεται.Έτσικαιφέτος,αυτήτηνεγγύησητηνδίνειη
κορυφήτηςπυραμίδαςπουείναιηοικογένειαΜπίκα.Προσπαθούμε
όλοιμεέναπλάνοκαιστόχοςμαςείναιναδιεκδικήσουμεκάτιπερισ-
σότεροκαιτηνάνοδοστηSuperLeague1».

-Είστε έτοιμος να επιστρέψετεστηνSL1; «Σίγουρα, οστόχοςό-
λωνμαςείναιαυτός.Υπάρχουνάνθρωποιμεπροσωπικότητακαιμε
εμπειρίαστηνομάδα,όπωςείναιοΓιώτηςΤσαλουχίδηςκαιοΘωμάς
Τρούπκος.Ακόμη,υπάρχουνποδοσφαιριστέςμεμεγάληεμπειρία»,
σημείωσεκαισυνέχισε,τονίζοντας:

«Προσπαθούμεναπετύχουμε τομέγιστοκαιναμπορέσουμενα
διεκδικούμεπράγματα.Ταπάνταβασίζονταιστηνομαδικότητα.Εδώ,
ευτυχώς, δημιουργήσαμε μια αλυσίδα και κάθε κρίκος συνδέεται
αρμονικάμετονάλλο.Είναιμιαομάδαπουαργάήγρήγοραθαβρε-
θείεκείόπουανήκει.Εχειόλεςτιςπροϋποθέσειςγιαναβρεθείστη
SuperLeague1».

Ο Σύλλογος Παλαίμαχων 
του ΓΑΣ -ΠΑΕ Βέροια με 
δελτίο τύπου εκφράζει τα 

συλλυπητήρια για την απώλεια 
του πρώην εφόρου του ποδο-
σφαιρικού τμήματος της Βέροιας 
Ανδρέα Αργυρίου που έφυγε από 
την ζωή πριν λίγες μέρες στο 
Ναύπλιο όπου ζούσε τον τελευ-
ταίο καιρό. Ήταν πατέρας του 
Δημοσιογράφου Φώτη Αργυρίου. 

ΗΑνακοίνωση τουΣυλλόγουΠαλαίμαχων
Βέροιας

«Με θλίψη μάθαμε πριν λίγες μέρες  το
θάνατο τουπαλαιού αγαπημένου όλων μας
παράγοντα του ΓΑΣΒέροιαΑνδριανού  (Αν-
δρέα)Αργυρίου.

ΟΑνδρέας μας διετέλεσε έφοροςποδο-
σφαίρουκατάτηνπερίοδο1975-76καισυνέ-
βαλε ταμέγισταστην εδραίωση τηςβασίλισ-
σας τουβορράστην κορυφή τουβαθμολογι-
κούπίνακα,πουοδήγησεστηνάνοδοστηνΑ’
Εθνικήτηνεπόμενηχρονιά.

Κατά τηνδιάρκεια τηςενασχόληση τουμε
ταποδοσφαιρικάδρώμενατηςομάδαςμαςα-
νέπτυξεσχέσειςπατέρακαιγιούμεκάθεένα
ξεχωριστάτουςπαίκτεςτηςεποχήςεκείνης.Ο
Ανδρέαςμαςαποτέλεσεμία ξεχωριστήφυσι-
ογνωμίαπουδιακρινότανγιατηνανιδιοτέλεια
και το πάθος για την πρόοδο της ομάδας.
Βρέθηκεδίπλασεόλουςεκείνητηνεποχήκαι
βοήθησε με κάθε τρόπο κάθε έναν απόμας
ξεχωριστάανοίγονταςμαςτουςορίζοντεςγια
τις καριέρεςπου διαγράψαμεστηνσυνέχεια
, ορισμένοι από εμάς καισεμεγάλεςομάδες
τωνΑθηνών.

Ειλικρινής,προσηνής,ακούραστοςεργά-
της καιστυλοβάτης εκείνης της εποχής ,πα-
τρικός  συμπαραστάτης όλωνμας, θα μείνει
γιαπάνταστηνμνήμημαςμετοφωτεινότου
χαμόγελοναμαςωθείπροςτηνκορυφή.

Όπωςοίδιοςμας‘έλεγεμεπάθος,αλλά
και όπως και εμείς αισθανόμασταν μες την
παρουσία του , υπήρξαμε η δευτερά οικογέ-
νεια τουστηνδιάρκεια της ενασχόλησης του
με τοποδόσφαιρο , κατά την οποία ζήσαμε
κοντάτουαξέχαστεςστιγμές.

Ο Σύλλογος Παλαίμαχων του ΓΑΣ ΠΑΕ
Βέροια εκφράζει τα θερμάσυλλυπητήρια του
στην οικογένεια του εκλιπόντοςΑνδριανού (
Ανδρέα)Αργυρίου.

ΑιωνίασουημνήμηκαλέμαςΑνδρέα
Είμαστε σίγουροι οτι θαφωτίσεις και τον

παράδεισοόπουανήκεις
Μεεκτίμηση
Για τον ΣύλλογοΠαλαίμαχων ΓΑΣ -ΠΑΕ

Βέροια
Ο Προέδρος

Δημήτρης Παπατζίκος  

Σημ.Οιφωτό είναι από τοαρχείο του
ΦώτηΑργυρίου.

Στην μία φωτό διακρίνεται με τονΜίμη
ΑμοιρίδηκαιτονΓαβριήλΠασανικολάκη,μέλη
τουΔΣ. και μόλις διακρίνεται δεξιά οαείμνη-
στος ΓιάννηςΔημητρακάκηςπρόεδρος τότε
τηςομάδας.καιτουςπαίκτεςΠουρσανίδηκαι
Μουρατίδη.

Στην δεύτερηφωτό σεπροετοιμασία της
ομάδαςμαζίμετους  (απόδεξιά)Υφαντίδης
Αργυρίου, Χατζάρας, ΤέληςΜιχαλάκας, και
Τοπαλίδης

-Τηνπερίοδο 1975-76 δεν χάρηκε την ά-
νοδο τηςομάδαςστηνΑ’ εθνικήγιατίσε ισο-
βαθμίαμε τηνΚαβάλα (59β.με59-13γκολ
ηΚαβάλα) με 59β. με 69-20 γκολ ηΒέροια
«κάποιοι» αρμόδιοι τηςΕΠΟ ερμήνευσαν το
νόμοδίνονταςτηνάνοδοστηνομάδαπουείχε
δεχθεί λιγότερα γκολ.!!!και όχι σε αυτήπου
πέτυχεπερισσότερα.

“Έφυγε” ο πρώην έφορος ποδοσφαίρου
της Βέροιας Ανδρέας Αργυρίου

Εκτός έδρας νίκη (17-22) επί τουΖαφει-
ράκηΝάουσαςπέτυχε οΦίλιπποςΒέροιας
(σ.σ. η ομάδα τηςΗμαθίας επικράτησε του
Ζαφειράκηγιατρίτηφοράμέσαστηντρέχου-
σασεζόν),στοπλαίσιο της7ηςαγωνιστικής
τηςΑ2Γυναικών(2οςόμιλος-Β’υποόμιλος).

Η ομάδα τουΚώσταΧαραλαμπίδη βρι-
σκότανμπροστάστοσκορ καθ’ όλη την δι-
άρκεια της αναμέτρησης, το ημίχρονο της
οποίας έληξε 8-12. Στην επανάληψη, οΖα-
φειράκης συνέχισε να απειλεί τονΦίλιππο
παραμένονταςκοντάστοσκορ,ωστόσοδεν
κατάφερενααποσπάσειθετικόαποτέλεσμα.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ17-22

Ταπεντάλεπτα: 2-3, 2-4, 4-5, 4-6, 5-9,
8-12 (ημίχρονο), 9-12, 9-14, 11-15, 12-16,
14-19,17-22

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:Κώστα5,Καϊ-
μακάμη,Ντερβίσι2,Κυριακίδου10,Μαργκι-
οκάι1,Αχμέτ1,Αλαΐτση1,Μισιρλή,Ψαρρά,

Παπαφώτη,Τζιάτζιου
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ:Δημητρίου1,Τσα-

γκερά, Σιώπη, Γιαννοπούλου 3, Σιαράψη,
Βαλκαφώτη,Θεοδωρίδου 1,Νικολοπούλου
7,Καραμήτσου1,Παπαδοπούλου5,Πανα-

γιωτίδου,Παπά,Καραγιαννοπούλου4,Τσαγ-
γαρού,Γερουλίδου,Γιακουμάτου

Διαιτητές:Λινάρδος-Νικολαΐδης,Δίλεπτα:
4-4,Πέναλτι:1/4-1/3

Α2 γυναικών
ΝίκητουΦιλίππου17-22στηνΝάουσαεπίτουΖαφειράκη
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

24-01-2022 μέχρι 

30-01-2022 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Τετάρτη 26-01-2022

14:30-21:00ΛΙΑ-

ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ(πιάτσατα-

ξί)23310-72677

14:30-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΛΗΑΣ 4 23310-

60064

19:00-21:00ΘΩΙ-

ΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ8223310-67530

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

Φαρμακεία

Αμετάβλητη παρέμεινε για 
μία ακόμη αγωνιστική η 
κορυφή της βαθμολογίας 

στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Ημα-
θίας. Στην σημερινή 15η «στρο-
φή» του πρωταθλήματος, οι τρεις 
πρωτοπόροι πέτυχαν εκτός έδρας 
νίκες και μάλιστα με μεγάλα 
σκορ!

ΟΤριπόταμος«φιλοδώρησε»με8τέρματα
(8-1) τον ουραγόΆχθοΑρούρη, ηΑγκαθιά
κέρδισε με το εντυπωσιακό 6-0 τονΚοπανό
καιηΝάουσανίκησεμε4-0τοΜακροχώριπα-
τώντας...γκάζιστοδεύτεροημίχρονο.

Από εκεί και πέρα, ηΜελίκη κέρδισε με
ανατροπήτηνΚουλούρα(2-1)καιηΑγίαΜα-
ρίναεπικράτησεεντόςέδραςμε2-0τουΡοδο-
χωρίουκαιπαρέμεινεστην4ηθέση.

Α’ΕΠΣΗ-15ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΦίλιπποςΜελίκης-ΠΑΟΚουλούρας2-1
ΆχθοςΑρούρης-ΑστέραςΤριποτάμου1-8
Μακροχώρι-ΦΑΣΝάουσα................ 0-4
Κοπανός-ΝίκηΑγκαθιάς................... 0-6
Αγ.Μαρίνα-Ροδοχώρι....................... 2-0

Ηβαθμολογία
1ΦΑΣΝάουσα.................................... 37
2ΝίκηΑγκαθιάς.................................. 37
3ΑστέραςΤριποτάμου....................... 37
4Αγ.Μαρίνα........................................ 23
5ΦίλιπποςΜελίκης............................ 21

6Μακροχώρι....................................... 21
7Κοπανός........................................... 14
8Κουλούρα........................................... 9
9Ροδοχώρι............................................ 7
10ΆχθοςΑρούρης................................. 3

Γ.Ε. Νάουσας: 2ος στα 10.000 
μέτρα βάδην ο Χρήστος Ράγκας

Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδην 35.000μ.
Ανδρών&ΓυναικώνπουέγινετηνΚυριακήσταΜέγαρα,πραγματο-
ποιήθηκεκαιηημερίδαβάδηνγιατιςηλικίεςκ23,κ20καικ18.

Στηνημερίδααυτήσυμμετείχεκαιοαθλητής τηςΓ.Ε.Νάουσας
ΧρήστοςΡάγκαςστα10.000μ.βάδην.

Οαθλητήςπουανήκειστηκατηγορίακ18ήταν2οςστονπρώτο
τουαγώναγιατο2022καιέκανεμιαπολύκαλήεμφάνισημεχρόνο
59’12»πουαποτελείνέοατομικόρεκόρ.

Ο νεαρός αθλητής καιπροπονητής του είχαν την ευκαιρία να
φωτογραφηθούνμετην8ηολυμπιονίκητουΤόκιο‘21ΑντιγόνηΝτρι-
σμπιώτη,με τηνπρόεδρο τουΣΕΓΑΣΣοφίαΣακοράφακαιμε τον
αρχιπροπονητήτουΣΕΓΑΣΧρήστοΜελέτογλου.

Με τον αγώνααυτόν ξεκίνησε η νέα αγωνιστικήπερίοδος για
τηνΓ.Ε.Ν.για το2022.ΕπόμενοιαγώνεςτωναθλητώντηςΓ.Ε.
Ν.τοΣάββατο29/1στηνημερίδακλειστούστίβουπουθαγίνειστο
κλειστό γυμναστήριο «ΤασούλαΚελεσίδου»στουςΑμπελόκηπους
ΘεσσαλονίκηςκαιτηνΚυριακή30/1στονπεριφερειακόαγώναΑνω-
μάλουστοΛιτόχωρο.

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας
Νίκεςμεμεγάλασκορπέτυχανκαιοιτρειςπρωτοπόροι

Μεγάληνίκηκαιμάλισταεκτόςέδραςπέ-
τυχε η ομάδα μπάσκετ τουΑΟΚ Βέροιας
επίτουΑνατόλιαστηνΘεσ/νίκημε68-72.Η
ομάδα τηςΒέροιας είχε τοπροβάδισμαστο
σκορ και ήτανπιό εύστοχηστα κρίσιμαση-
μεία τουπαιχνιδιού.Έτσιπέτυχε τηνπρώτη
νίκηγιατο2022καιμάλισταεκτόςέδρας.

Δεκάλεπτα:15-20,31-32,48-50,68-72
Διαιτητές:Λόρτος-Καντζουρίδης
Ανατόλια(Τασούδης-Ηλιάδης):Τζουβάρας

21(2),Δημητρόπουλος, Βελισσαρίου 19(3),
Κογκαλίδης,ΧρυσανθάκηςΧ.9(3),Τασούδης
2,Ντολόπουλος 5,Καρανώτας12,Χρυσαν-
θάκηςΘ.

ΑΟΚΒέροιας (Γκαμούρας):Τσαχουρίδης,
Μέλλιος10(1),Κόγκας,Ζάννος,Κοτζαμπάσης
3(1),Κολοβός4,Κασαμπαλής9,Τριχόπουλος
15(5),Κοχλιαρίδης8,Χαραλαμπίδης23.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Ανατόλια-ΑΟΚΒέροιας................ 68-72
ΊκαροιΓιαννιτσών-Καστοριά........ 75-83
Αριδαία-ΝαύαρχοςΒότσης.......... 65-70
Αριστοτέλης-Γαλάζιοι................... 70-46
ΑετοίΒέροιας-ΔΕΚΑ......ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Βαθμολογία
1.ΝαύαρχοςΒότσης..................17(8-1)

2.ΑΣΚαστοριάς........................16(7-2)
3.ΔΕΚΑ..................................... 15(7-1)
4.ΑριστοτέληςΦλώρινας.......... 14(5-4)
5.ΑΟΚΒέροιας.........................13(4-5)
6.ΦΟΑριδαίας...........................12(3-6)

7.Ανατόλια................................ 12(3-6)
8.ΑετοίΒέροιας......................... 11(3-5)
9.ΙκαροιΓιαννιτσών.................. 11(2-7)
10.Γαλάζιοι............................... 11(2-7)

Γ’Εθνική
Ανατόλια - ΑΟΚ Βέροιας 68-72

Μεμεγάλοπρωταγωνιστή τον
Θεοδωρόπουλο, που πέτυχε τα
μισά (15) από τα τέρματα της ο-
μάδας του, ο ΖαφειράκηςΝάου-
σας επικράτησε με ανατροπήμε
24-30τουΆρηΝίκαιαςστογήπε-
δο«Μ.Λοΐζος».

Η ομάδα τηςΝίκαιας βρισκό-
τανμπροστάστοσκορσεόλητην
διάρκεια τουπρώτου μισαώρου,
τοοποίοέληξε13-12.

Μετάαπότο40ολεπτό,ωστό-
σο, οιΝαουσαίοι έφεραν τοματς
στα ίσα και λίγο αργότερα κατά-
φεραννααποκτήσουνγιαπρώτη
φορά το προβάδισμα, το οποίο
διατήρησαν έως τοφινάλε τηςα-
ναμέτρησης.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΖΑΦΕΙΡΑ-
ΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ24-30

Ταπεντάλεπτα: 2-1, 4-2, 6-3,
8-6, 12-8, 13-12 (ημίχρονο), 14-

13, 17-16, 19-19, 20-24, 22-26,
24-30

ΑΡΗΣΝΙΚΑΙΑΣ: Τζανακάκης,
Ταουσάνης1,Βλάχος5,Μελετά-
κος Γ. 3,Αλωπούδης,Μελετάκος
Δ. 3,Τζάνος,Κοκκοράκης,Ακερ-
μανίδης,Τόμσον1,Χουρσουντιάν
3,Ζιβούλοβιτς7,Γραμματικόπου-
λος,Τζουβάρας1,Τσανίνος,Τσα-
μούρης

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ:
Τσουκαλάς,Κανιζάι1,Τζουβάρας,
Μαυροδουλάκης, Τσαγκεράς 2,
Θεοδωρόπουλος 15, Ρότζιος 4,
Μπόλας, Πινακούδης,Αθανασί-
ου,Πίτος,Γαλίτης,Ραντίσεβιτς5,
Μπουμπουλέντρας, Τσάτσας 3,
Δασκαλόπουλος

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακί-
δης,Δίλεπτα: 7-9 (Αποβολή:Ρό-
τζιος, 59:29, τρίτη δίλεπτη), Πέ-
ναλτι:2/3-4/4

Χαντ μπολ πλεί άουτ
ΜεγάληνίκητουΖαφειράκηΝάουσας24-30στηνΝίκαιατονΆρη
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CMYK

Υποβολή αιτήσεων 
για τη βελτίωση των 

συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας για το 2022

Στα πλαίσια του προγράμ-
ματος για τη βελτίωση των 
συνθηκών παραγωγής και ε-
μπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας έτους 2022, 
σας ενημερώνουμε ότι ξεκί-
νησε η κατάθεση δικαιολο-
γητικών για τις δράσεις 3.1 
«Εξοπλισμός για τη διευκό-
λυνση των μετακινήσεων» 
(αγορά κυψελών και κινητών 
βάσεων) και 3.2 «Οικονομική 
στήριξη της νομαδικής μελισ-
σοκομίας» (μετακινήσεις με-
λισσοσμηνών).

Για την 3.1 (αντικατάστα-
ση κυψελών) απαιτείται:

Αίτηση και Υπ. Δήλωση
Φωτοτυπία βιβλιαρίου 

τράπεζας
Τιμολόγια αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονι-

κής πληρωμής
(ημερομηνία αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων έως 20/5/22)
Κατάθεση δικαιολογητικών  έως 10/2/22
Για την 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) απαιτείται:
2 Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπ. Δήλωση
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο)
Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ως 20/6/22 
Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)
Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 11/2/22 ως 20/6/22
Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/2/22
Αρμόδια Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων είναι το Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας
Τ.Θ. 60705
Θέρμη Θεσ/νίκης
Τ.Κ. 57001
Τηλέφωνο: 2310471110 (επιλογή 3)
Το Κέντρο Μελισσοκομίας έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά, σε όποιον μελισσοκόμο 

το ζητήσει,  τα σχετικά έντυπα. Οι μελισσοκόμοι στη συνέχεια μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά, στην παραπάνω διεύθυνση, είτε με email (kmkmakedonias@gmail.
com), εκτός από τα τιμολόγια αγοράς κυψελών και τα Δελτία Αποστολής ή τις Φορτωτικές, τα οποία 
πρέπει να αποστέλλονται πρωτότυπα. 

Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο της Π.Ε. Ημαθίας (για τα φυσικά πρόσωπα)

Ευχαριστήριο από το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του 

Δήμου Αλεξάνδρειας
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 

κος Παναγιώτης Γκυρίνης και ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας & Πολιτισμού κος 
Στέφανος Δριστάς, ευχαριστούν 
τα μέλη του Περιφερειακού Τμή-
ματος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Αλεξάνδρειας για την 
ευγενική προσφορά ενός περι-
πατητήρα και ενός αναπηρικού 
αμαξιδίου στο Κοινωνικό Φαρμα-
κείο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι εθελοντές Νοσηλευτικής, 
μέλη του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού του Περιφερειακού 
Τμήματος Αλεξάνδρειας κα Γα-
λατσίδα Ευδοξία και κος Κοτζα-
μπασόπουλος Γεώργιος, κατό-
πιν έκκλησης των στελεχών του 
Κοινωνικού Φαρμακείου, προ-
σέφεραν τα ανωτέρω ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
της Δομής.

Τα αμαξίδια αντί χρημάτων, 
αποκτώνται με ποσότητα πλαστι-
κών συσκευασιών και καπακιών.

Η δράση αυτή ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία των εθελοντών του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Α-
λεξάνδρειας και φίλων αυτού, το 
2017 και συνεχίζει με επιτυχία.

 Σημαντική είναι η συμμετοχή 
των δημοτών της Αλεξάνδρειας 
και των περιχώρων στην συλλο-
γή πλαστικών που γίνετε στο Κοινωνικό Φαρμακείο. Τα πλαστικά καπάκια παραδίδονται στους εθελοντές του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την απόκτηση αμαξιδίων, με σκοπό την δωρεάν διάθεση σε ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη και αδυνατούν να αγοράσουν ένα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Αλεξάνδρειας, Καλλι-

μάνη Δημήτριο και Τολιόπουλο Φίλιππο και στις οικογένειες τους για την επιτυχία τους, στον 82ο διαγω-
νισμό Μαθηματικών «Ο Θαλής».

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. με 
ικανοποίηση ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 13ου Μαθηματικού 
Διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ», τον οποίο διοργάνωσε φέτος το παράρτημα.

Ο διαγωνισμός «ΥΠΑΤΙΑ» έχει τοπικό χαρακτήρα,   και συνδιοργα-
νώνεται με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας. Αφορά μαθητές της Α΄ 
Γυμνασίου και διεξάγεται ταυτόχρονα με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό 
«ΘΑΛΗΣ» της ΕΜΕ για τις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. 

Στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές και από άλλους 
νομούς της Ελλάδας και τα θέματα στάλθηκαν διαδικτυακά. Το γεγο-
νός αυτό δείχνει και την καταξίωση του Ημαθιώτικου διαγωνισμού και 
εκτός Ημαθίας. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος συγχαίρει θερμά όλους 
τους μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς. Μετά την ανα-
κοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για την ματαίωση της 
διεξαγωγής του 82ου Πανελλήνιου διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Ο 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», συνακόλουθα ματαιώνεται και η διεξαγωγή του τοπικού 
διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ» για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η συμμετοχή και οι επιτυχίες των μαθητών μας στους διαγωνι-
σμούς, δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα που υπάρχει, 
μεταξύ των νέων παιδιών για τα Μαθηματικά. 

Η Διοικούσα Eπιτροπή του Παραρτήματος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους 
συναδέλφους Μαθηματικούς, που συνδράμουν στο έργο του Παραρ-
τήματος 

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως αυτές οι προσπάθειες δίνουν καρ-
πούς. 

Οι διακριθέντες μαθητές της Ημαθίας είναι:
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
1  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

2  ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
3  ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
4  ΓΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
5  ΔΑΣΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
6  ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
7  ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
8  ΖΗΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
9  ΖΟΥΚΗ ΔΑΝΑΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
10  ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
11  ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
12  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
13  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
14  ΚΑΡΑΤΡΟΥΠΚΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

15  ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
16  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
17  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
18  ΜΑΤΣΟΥΚΑ  ΟΛΓΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
19  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
20  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
21  ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ  ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
22  ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
23  ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
24  ΝΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
25  ΝΤΟΒΑ ΦΑΙΔΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
26  ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
27  ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
28  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
29  ΡΟΤΣΙ  ΓΙΟΥΕΝΤΖΙ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
30  ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
31  ΤΖΑΤΖΑΝΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
32  ΤΖΗΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
33  ΤΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
34  ΤΣΙΤΕΡΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
35  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
36  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
37  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
38  ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
39  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος   Η Γενική Γραμματέας 

Χαρίκλεια Σαραφοπούλου   Αλεξάνδρα Στυλιανίδου    

E.Μ.E. ΗΜΑΘΙΑΣ: ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΑΤΙΑ»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημαεπί τηςο-

δούΠιερίωνστηΒέ-

ροια εμβαδού 54,16

τ.μ.μευπόγειοαποθη-

κευτικόχώροεμβαδού

41,63τ.μ..Τιμή63.000

€Τηλ:2331021523

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑπωλείταιοικόπεδο1στρέμ-
μαμεημιτελέςκτίσμα91,50τ.μ.,μεαπο-
θήκη εκτός σοιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη
θέαχωρίς εμπόδια,περιφραγμένο,συρ-
ταρωτή πόρτα, πλήρως τακτοποιημένο.
Τιμή95.000ευρώ.Τηλ.:6942775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24268-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας80τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήρα,Τιμή:220€.

Κωδ.23306ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Διαμέρισμα85
τ.μ.,κατασκευή2004,2υ/δ,1οςόροφος,με
ευχάριστηθέα,σευπεράριστηκατάσταση,α-
λουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,υψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,μεπολύωραίομπάνιο,μεκλειστό
πάρκινγκστουπόγειο ,  κέντροαπόκεντρο,
320€.Από18/1/2022ελεύθεροκαιεπισκέψιμο.

ΚΩΔ.13914ΩΡΟΛΟΙδιαμ/μασανΜονο-
κατοικίαμε96τ.μ.,καθ.με2-,3υ/δ,1οςόρο-
φος,διαμπερές,παλαιάκατασκευήαλλάπολύ
καλάσυντηρημένοκαιφροντισμένο ,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κλιματιστικόκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωαλλάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο350€.υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφερόμενο..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.

,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000 τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο
,μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:107153ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταισπά-
νιαεπαγγελματικήστέγη45τ.μ.μεδύοανεξάρ-
τητουςγραφειακούςχώρους,μιαμεγάληανα-
μονήκαιWC,βρίσκεταιστον5οόροφορετιρέ,
προσόψεως,μεπολύκαλήδιαρρύθμιση,ηλιό-
λουστοιχώροι,μεανελκυστήρα,σεκεντρικότατο
σημείοτηςπόλης,ζητούμενομηνιαίομίσθωμα
350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675-ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικήςεπιφάνει-
ας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,ισόγειογιαπο-
λύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουραεκπληκτικό
καιξεχωριστόακίνητο,μεάριστηπροβολήκαι
σεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίομίσθωμααρχικό
χαμηλόστα1.700€γιατηνολοκλήρωσητου
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανα-
καινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι
65τ.μ.καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970το
οποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματα
Kömmerlingμετριπλήυάλωση,μεαποθήκη,
ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακό
τζάκι,DAIKININVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότητας,προεγκατάστασηηλιακού
θερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυ-
δραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυ-
τέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπα-
ραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικάανώτερης
ποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δ
καιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές,ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680τ.μ.
διαθέτονταςένανπολύωραίοκήπομεδένδρα,
γκαζόνκαιλαχανόκηπο,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στηνπαραπάνωτιμή
συμπεριλαμβάνεταιολόκληροςοεξοπλισμός
καιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
δεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημαΙσόγειοσυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότηταδόμησης
καιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτόάλλα127τ.μ.
μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροχωρίςκολώνεςμεδικότουWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970-Τιμήπώλησηςτα
130.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106268ΚΑΤΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟστο
δρόμογια τηΜέσηΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο
στηΖώνη1συνολικήςεπιφάνειας10.000τ.μ.
άδειο,σεπολύκαλόσημείο,ποτιστικό,πάνω
σεδρόμοΤιμήμόνο:22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή
αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειοτοοποίοαπότην
κάτωμεριάείναιισόγειομεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωσεοικόπεδο384τ.μ.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,και2WC.Είναικατασκευασμένη
το1991καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.
Βενιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-
στοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,
χωλ, μπάνιο.Ηπρόσοψη επί τηςΒενιζέλου δια-
θέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανα-
καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελ-
ματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με
δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον
περιφερειακό δρόμοΚοπανού, δίπλα στο
βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύ-
ψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και πε-
ριφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευ-
ρώ το τετραγωνικό.Τηλ.: 6944 687267&
2332041088.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστημα

186 τ.μ. με υπόγειο168 τ.μ.,

σταπρώηνΣφαγείαΒέροιας.

Τηλ.:6944644220.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 γκαράζ

στον Προμηθέα, στην ο-

δό Καζαντζάκη, 56 τ.μ. αξί-

ας 10.000 ευρώ. Τηλ.: 6944

644220.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,στονΠρομηθέα,

υπέροχο λούξ διαμέρισμα 84

τ.μ.,1οςόρ,2ΔΣΚWC,καινούρ-

γιο,ωρομέτρηση.Πληρ.Τηλ.

2331068080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

στην Πατρίδα 100+100τ.μ.

ισόγειοσε2.500τ.μ.οικόπε-

δο.85.000 ευρώ.Τηλ.:6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέ-

ρισμα κοντά στονΑγ.Αντώ-

νιο,μεθέσηπάρκιγκ,77τ.μ.,

διαμπερές,κεντρ,θέρμανση,

22.000 ευρώ, ευκαιρία.Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ισμα

110 τ.μ., Σταδίου, 2ος όρο-

φος, ασανσέρ. Τηλ.: 6976

535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέ-

ρισμα,1οςκαι2οςόροφοςμε

εσωτερικησκάλα,170 τ.μ.,40

τ.μ.βεράντες,περιοχήπαλαιού

Νοσοκομείου,διαμπερές,θέα,

ντουλάπες εντοιχισμένες.Τιμή

διαπραγματεύσιμη.Τηλ.:6973

227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

16 στρεμματα στην περιοχή

«66» με 1.100 ροδακινιές,

ποικιλίας συμπύρηνα «Έ-

βερτ» ηλικίας 3 ετών, ποτι-

στικό.Τηλ.:6977454620.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ιδιόκτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚ-

ΧWC,μεγάλαμπαλκόνια,αιρ

κοντίσιον, ατομική θέρμανση

καλοριφέρ, ανακαινισμένο.

Τιμή ενοικίου 360,00 ευρώ.

Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή

Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρ κοντίσιον. Τιμή ενοικίου

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτιάδου 20,

πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο.Τιμήενοικίου50ευ-

ρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,σε

πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,  Μη -

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

και κουζινα,W.C., για επαγ-

γελματική χρήση ή για δια-

μέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για

εστιατόριο στη Βέροια με

γνώσηΑγγλικών.Πληρ. τηλ.

6977368011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έμπειρη

για φροντίδα ηλικιωμένης

κυρίας, όχι κατάκειτης, ως

εσωτερική.Αμοιβήσυζητήσι-

μη.Τηλ.:6944527842.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστή

για λογιστικό γραφείο στη

Βέροια. Πληροφορίες στο

τηλέφωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  υπάλληλος

λογιστηρίου. Αποστολή βι-

ογραφ ι κών  σ το  e -ma i l :

regivanelle@gmail.com.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλι-

σμός καφέ (έπιπλα και είδη

κουζίνας).Τηλ.:6944577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών.

Πληρ.Τηλ.6984040769.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, εμφανίσιμη, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετών για
μίασχέσημεαγάπηκαισε-
βασμό.Τηλ.:6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

Η εταιρεια Καδο-
γλου ΙΚΕ μεπαρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα τοΤαγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζηταναενταξειστοδυ-
ναμικοτηςοδηγουςΓ’κατηγοριαςγιατηνστελεχωσητης
μοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

ασφαλιση
ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς
από την ROMA PIZZA.
Τηλ.: 6951 930122 κ.
Κώστας.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
-γνώσειςχειρισμούηλεκτρονικούυπολογιστή(θαεκτιμηθείγνώ-

σηχειρισμούπρογραμμάτωνδιαχείρισηςαποθήκης)
-καλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηείναιεπιθυμητήαλλάόχιαπα-

ραίτητη.
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέτουναιτή-

σειςστημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας
–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατη
φωτογραφίακαιφωτοτυπίαταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(με
τηνάδειαεργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονται
στοemailinfo@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

Ηεταιρείαφυλάξεων «T.S.S. - SECURITY»,Ζητάμε
γιαΆμεσηΠρόσληψη,γιατηνΒιομηχανικήΠεριοχήΝάου-
σαςΗμαθίας,6ΦύλακεςωςεπίτοπλείστονΆνδρες,με
ΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείας από τηνΕλλη-
νικήΑστυνομία.Θαπροτιμηθούνάτομααπότηνκοντινή
περιοχή. Δίδονταιόλεςοινόμιμεςαπολαβές.Παρακαλώ
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν αποκλειστικά με
αποστολή και αναλυτικό τοβιογραφικό τους με ταπλή-
ρη στοιχεία τους, στο Email:sales@securitytsiflidis.
gr, με τηλέφωνο επιβεβαίωσης ότι το λάβαμε το κινητό
6937226565, Υπεύθυνος ΚύριοςΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ, μεσκοπό την αξιολόγησηπροσόντων για
πρόσληψη.

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙπαραλήπτηςαγροτικώνπροϊόντωνγια την5μηνη
περίοδοσυγκομιδής(Ιούνιος–Οκτώβριος)καιγιαπεριοχήκαλλιέρ-
γειαςεκτόςτηςέδραςτουεργοστασίου.

Προσόντα:
-Εμπειρίαστοντομέα
-Ανάλογηεκπαίδευσηστοαντικείμενοθαεκτιμηθείαναλόγως
-Κατάπροτίμησηηλικίαέως45ετών

Οι ενδιαφερόμενοιμπορούννακαταθέτουναιτήσειςστημονάδα
παραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύ-
σης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατηφωτογραφία
καιφωτοτυπία ταυτότητας ήφωτοτυπίαδιαβατηρίου (με τηνάδεια
εργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονταιστοemail info@
almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωναεπικοινωνίας:2333027800(γραμ-
ματείαεργοστασίου),6974875526(Γεωπονικότμήμα)



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.



Συναντήσεις με Περιφερειάρχες, Δημάρχους και αυτοδιοικητικά 
στελέχη της Ιταλίας είχε στη Ρώμη ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος επίσης ήταν κεντρικός ομιλητής σε 
εκδήλωση για τη διασυνοριακή συνεργασία στο Campidoglio και στη 
Διάσκεψη για τη Νησιωτικότητα στο Palazzo San Macuto.

Ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον νέο Δήμαρχο Ρώμης Roberto 
Gualtieri, ενώ είχε και συνάντηση με τους Περιφερειάρχες της Ιταλίας, 
στα γραφεία της «Ένωσης Περιφερειών και Αυτόνομων Επαρχιών της 
Ιταλίας» (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

Στη συνάντησή τους ο κ. Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος της Ρώμης 
Roberto Gualtieri συζήτησαν για τα ζητήματα της ανάκαμψης από την 
πανδημία του κορονοϊού, της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green Deal) και 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης..

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αναφέρ-
θηκε στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την Επιτροπή τόσο για 
την εξασφάλιση ενός δίκαιου σχεδίου ανάκαμψης της Ευρώπης και των 
τοπικών κοινωνιών της, όσο και για την ενίσχυση της πολιτικής συνο-
χής, ως αναγκαία συνθήκη για το μέλλον της Ευρώπης. «Παρότι στηρί-
ζουμε το σχέδιο ανάκαμψης, οι όροι για τη συμμετοχή των Περιφερειών 
και των Δήμων παραμένουν ασαφείς και ο συγκεντρωτισμός απειλεί να 
υπονομεύσει το σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πιέ-
ζει την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις για τη βελτίωση του σχεδίου και 
για την ισότιμη συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στη λήψη 
των αποφάσεων», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, ενώ τόνισε πως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να χρησιμοποιήσει ως 
πλατφόρμα την πρωτοβουλία Urban20, τον αστικό πυλώνα του G20, 
προκειμένου η πράσινη, δίκαιη, ψηφιακή και βιώσιμη ανάπτυξη να φτά-
σει σε όλες τις τοπικές κοινωνίες της Ευρώπης, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς 
αποκλεισμούς, χωρίς διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στις ευρωπαϊ-
κές Περιφέρειες και Δήμους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών συμφώνησε με τον Δή-
μαρχο της Ρώμης, ώστε ο Δήμος να συμμετέχει ενεργά στις πρω-

τοβουλίες της Επιτροπής για την προώθηση 
του Green Deal, και συγκεκριμένα στους τοπι-
κούς διαλόγους για την κλιματική αλλαγή, στις 
εκτεταμένες αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις 
με πρωτοβουλία των Περιφερειαρχών και των 
Δημάρχων και στην ανταλλαγή καλών πρακτι-
κών πράσινων βιώσιμων έργων. Επίσης, τον 
προέτρεψε η Ρώμη να συμμετέχει ενεργά στις 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής Περιφερειών για 
τη διοργάνωση διαλόγων με τους πολίτες για 
το Μέλλον της Ευρώπης. Αναφερόμενος στους 
κλιματικούς στόχους της ΕΕ, ο κ. Τζιτζικώστας 
επισήμανε πως «την ατολμία ορισμένων εθνικών 
κυβερνήσεων να αναλάβουν γενναίες δεσμεύ-
σεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, 
θα  κληθεί να αναπληρώσει η αυτοδιοίκηση. 
Πρέπει να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις και 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να συμμετέχουν ε-
νεργά οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στο σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρηματοδό-
τηση των δράσεων για το κλίμα».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών προσκάλεσε τόσο τον Δήμαρχο της 
Ρώμης, όσο και τα μέλη της Ένωσης Περιφερει-
ών και Αυτόνομων Επαρχιών της Ιταλίας να συμ-
μετέχουν στην Σύνοδο των Περιφερειών και των 
Δήμων της Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 3 και 4 Μαρτίου 2022 στη Μασσαλία, όπου 
θα διαμορφωθεί και θα υπογραφεί το «Μανιφέ-
στο της Μασσαλίας», ένα μανιφέστο για το Μέλ-
λον της Αυτοδιοίκησης στην ΕΕ, ένα μανιφέστο 
που θα φέρει την ίδια την Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της.
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P Πάντως δε 
μένουμε  χωρίς 
κύμα. Κύμα κορω-
νοϊού, κύμα ακρί-
βειας, κύμα κακο-
καιρίας…

P Να με παίρ-
νανε τα σύννεφα, οι 
άνεμοι, τα κύματα.

P Κι άντε με τό-
σα κύματα να μην 
είναι στραβός ο 
γιαλός.

P  Να δείτε που 
στην επόμενη μελέ-
τη Τσιόδρα θα κατα-
πολεμείται η πανδη-
μία με αντιολισθητικές αλυσίδες.

P Αυτός το έπαθε από την πολλή μελέτη.

P Με 2.000 ευρώ το κεφάλι πάντως, τη σώνεις 
την κατάσταση.

P Στο μεταξύ επί ΠαΣοΚ 2.000 μάς έδιναν 
όταν χαλούσε ο θερμοσίφωνας.

P Να πληρώνεις στον ιδιώτη το έργο και τα δι-
όδια, και στο τέλος να σε απεγκλωβίζει ο στρατός.

P Τώρα εξηγείται γιατί μας έδιναν 20 δρχ. 
μισθό τον μήνα στο φανταρικό.

P Κι έχεις και τους καιροσκόπους να υπερτονί-
ζουν κάθε κύμα και να το βαπτίζουν τσουνάμι.

P Που θα σας πάρει όλους και θα σας ση-
κώνει ανίκανοι, ε ανίκανοι.

P Και δεν μου λέτε, με 20 πόντους χιόνι ση-
κώνονται τα Ραφάλ;

P Σε 10 χρόνια που θα έχουμε όλον τον 

στόλο των αεροπλάνων 
και των φρεγατών, θα ε-
ξακολουθήσει να χιονίζει 
στην Αθήνα; Αν ναι, τσά-
μπα λεφτά!

P Με επιτελικό κράτος 
για γέλια σε φωτιές, πλημ-
μύρες και χιόνια, μ’ αρέσει 
που ο μεγάλος κίνδυνος εί-
ναι ο εξ Ανατολών.

P Ας κοιτάξουμε στον 
καθρέφτη αδέλφια. Χανό-
μαστε από μόνοι μας.

P Και:
Μια γυναίκα απευθυνό-

μενη προς τον άντρα της 
του λέει:

«Ξέρεις πως είχα συνέ-
χεια πονοκεφάλους; Δε θα 
το πιστέψεις, αλλά εξαφα-
νίστηκαν!»

«Πώς είναι δυνατόν; 
Πώς τα κατάφερες;»

«Η Μαρία μού έδωσε το όνομα του υπνωτι-
στή της και πήγα να τον δω. Μου είπε να σταθώ 
μπροστά στον καθρέφτη και να επαναλαμβάνω 
“Οι πονοκέφαλοι εξαφανίστηκαν. Οι πονοκέφαλοι 
εξαφανίστηκαν.” Και δούλεψε. Δεν είχα ούτε έναν 
έκτοτε!» απάντησε η γυναίκα του.

«Αυτό είναι σπουδαίο,» απάντησε.
«Ναι το ξέρω! Γιατί δε το δοκιμάζεις και εσύ; 

Είσαι κάπως εκτός εαυτού στο κρεβάτι. Μήπως 
ο υπνωτιστής μπορεί να κάνει κάτι και για σένα;»

Είχε τις αμφιβολίες του εκείνος, αλλά αποφά-
σισε να το δοκιμάσει. Πράγματι, όταν επέστρεψε 
από τον υπνωτιστή, έσκισε τα ρούχα του, πέταξε 
τη γυναίκα του στο κρεβάτι και της ζήτησε να πε-

ριμένει ένα λεπτό, ενώ εκείνος πήγε στο μπάνιο. 
Λίγο αργότερα γύρισε και έκαναν το καλύτερο σεξ 
της ζωής τους!

Ενθουσιασμένη η γυναίκα αναφωνεί:
«Ω Θεέ μου! Ήταν εκπληκτικό!»
Ενθαρρυμένος από το σχόλιό της, ο σύζυγος 

ξαναπήγε στο μπάνιο και επέστρεψε και επανέλα-
βε το ίδιο με πριν. Λίγο αργότερα, ο άντρας ετοι-
μαζόταν για τρίτο γύρο στο μπάνιο και η γυναίκα 
του στάθηκε στα κρυφά στη πόρτα για να ακούσει 
τι έλεγε στον εαυτό του. Καθώς πλησίασε, άκου-
σε να λέει:

«Δεν είναι η γυναίκα μου. Δεν είναι η γυναίκα 
μου. Δεν είναι η γυναίκα μου!»

Κ.Π.

Επίσημη επίσκεψη Τζιτζικώστα, στη Ρώμη
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