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Και σε 24 δόσεις,
αντί 12, ρυθμίζονται 

πλέον οι οφειλές στον ΕΦΚΑ

Σε 24, αντί 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυξάνονται οι 
μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφα-
λιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ.

Η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ή-
δη και γίνεται ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/
elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao) για 
τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη 
φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η 
πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
ΚΕΑΟ.

Όσον αφορά τους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί 
στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να 
ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην 
αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Για την έναρξη της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρξει 
νεότερη ανακοίνωση.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση διευκολύνει τους οφειλέτες ληξι-
πρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθ-
μιση που έχουν αποδεχθεί, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται 
το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης 
των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμε-
νων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφει-
λών προς την ΑΑΔΕ.

Πέτσας: Οι εκλογές θα 
γίνουν την άνοιξη, όπως 
είπε ο πρωθυπουργός…

Επομένως κοντά είμαστε …
 «Αντιλαμβάνομαι την αγωνία 

για δυνατό τίτλο-είδηση, αλλά όχι 
να παρερμηνεύεται η ουσία της 
συζήτησης», αναφέρει ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών, 
Στέλιος Πέτσας στα social media, 
σχολιάζοντας τον τίτλο «Είμαστε 
κοντά στις εκλογές - Καιρός να 
απευθυνθούμε στους πολίτες» 
του ιστότοπου της ΕΡΤ, για τη 
συνέντευξη που παραχώρησε σε 
πρωινή εκπομπή του κρατικού 

καναλιού. «Οι εκλογές θα γίνουν, όπως πάντα έλεγε ο 
Πρωθυπουργός, το 2023 στο χρόνο που ο ίδιος θα επιλέ-
ξει», τόνισε και πρόσθεσε: «Το 2023 είναι προ των πυλών. 
Και πάντα λέγαμε από την αρχή ότι θα γίνουν εκλογές το 
2023, το οποίο φτάνει. Δεν μπορώ να πω εγώ τις πιθανές 
ημερομηνίες. Αν το βάλει κανείς έτσι και ανοίξει το ημερο-
λόγιο θα βρει πολλές Κυριακές. Δεν είναι αυτό το ζητούμε-
νο. Το ζητούμενο είναι ό,τι είχε πει ο πρωθυπουργός ότι θα 
γίνουν την άνοιξη. Κοντά είμαστε επομένως, ώστε όπως 
είπα και πριν να αρχίσουμε να απευθυνόμαστε στους πολί-
τες για το τι κάναμε και τι θα κάνουμε μετά». Άρα, εκλογές 
τότε που ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γη χορτάρι!
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Συνεχίζονται οι εργασίες στο Ορτά Τζαμί 

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες 
αποκατάστασης του Ορτά Τζαμί στο κέντρο της Βέ-
ροιας, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα 
βρίσκεται στην οδό Λεωνίδου, ένα κάθετο δρομάκι 
στην οδό Κεντρικής, πολύ κοντά στο ιστορικό καφε-
νείο «Ηλύσια». 

Το Ορτά Τζαμί κτίστηκε γύρω στα 1500 και ήταν 
γνωστό με την ονομασία «Τζαμί του Τσελεμπή Σινάν 
Μπέη» και σύμφωνα με τον Τούρκο περιηγητή Εβλι-
γιά Τσελεμπή ήταν το ωραιότερο τζαμί της Βέροιας, 
κάτι που φαίνεται και σήμερα από τον μισογκρεμισμέ-
νο μιναρέ του. 

Ακόμη ένα σημαντικό μνημείο στην πόλη μας από 
την περίοδο της Οθωμανοκρατίας που αναμένουμε 
όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες να προστεθεί στην 
μεγάλη λίστα αξιοθέατων της Βέροιας. 

Έτοιμη η παιδική γωνιά της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης,

με τα χριστουγεννιάτικα βιβλία
Στο κλίμα των Χριστουγέννων μπαίνει σιγά σιγά η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας και με ιδιαίτερο σεβασμό στους μι-
κρούς της φίλους – μέλη, στο ισόγειο όπου φιλοξενείται το παι-
δικό της τμήμα, ετοίμασε τη γωνιά με τα χριστουγεννιάτικα βι-
βλία. Υπέροχες εκδόσεις, με ξεχωριστή εικονογράφηση, βιβλία 
μοντέρνα και κλασσικά, όλα μοναδικά, για να ανακαλύψουν τα 
παιδιά, το πνεύμα των Χριστουγέννων, αυτό της αγάπης, της 
αλληλεγγύης και της ταπεινότητας, μέσα από τις σελίδες αγα-
πημένων βιβλίων.

Μετά από απουσία εβδομάδων, επανέρχομαι κοντά 
σας και μεταφέρομαι στη Λεωφόρο Ανοίξεως, που κάνω 
τον καθημερινό μου περίπατο. Συγκεκριμένα μπρο-
στά στο Βλαχογιάννειο Μουσείο που στεγάζεται στο 
νεοκλασικό οίκημα, δωρεά της γνωστής βεροιώτικης 
οικογένειας. 

Την προσοχή μου τράβηξε η κατάσταση της σιδε-
ρένιας περίφραξης, με μερικώς σκουριασμένα κάγκελα 
και παραμελημένες καγκελόπορτες, που χρειάζονται 
οπωσδήποτε συντήρηση. Ένα φρεσκάρισμα χρειάζε-
ται επίσης ο χαμηλός πέτρινος περίβολος, όπως και 
φροντίδα στα γύψινα διακοσμητικά που έχουν υποστεί 
φυσική φθορά. 

Δεν γνωρίζω ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τις 
εργασίες συντήρησης, ωστόσο είναι βέβαιο ότι πρέπει 
να ξεκινήσουν άμεσα για να προστατέψουμε ένα τόσο 
σημαντικό και εμβληματικό κτίριο από την διάβρωση και 
φθορά του χρόνου και των καιρικών συνθηκών.

Όσο για τα μονίμως κλειστά παράθυρα κατανοώ ότι 

ίσως παραμένουν για να προστατεύονται τα εκθέματα 
στο εσωτερικό, ωστόσο δίδεται μονίμως η εντύπωση 
ενός κλειστού μη λειτουργικού κτιρίου. Ίσως θα έπρεπε 
να βρεθεί τρόπος να προστατεύονται τα εκθέματα, αλλά 
να υπάρχει και η αίσθηση ενός επισκέψιμου μουσείου.

Οψόμεθα… 

Λίγη φροντίδα στο Βλαχογιάννειο Μουσείο;;;



Οι αρμοδιότητες που σχε-
τίζονται με την πρόληψη και 
αποκατάσταση φυσικών κα-
ταστροφών και την διαχείριση 
των υδάτινων πόρων θα είναι 
τα πρώτα… που θα επιχειρήσει 
να ξετυλίξει ο μηχανισμός για 
την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
που εισάγει για πρώτη φορά το 
υπουργείο Εσωτερικών μέσω 
νομοσχεδίου που βρίσκεται σε 
δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανέφερε σε συνέντευ-
ξη Τύπου ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης, ο μηχανι-
σμός αυτός θα αντιμετωπίσει το 
βασικό και διαχρονικό ζήτημα 
στο θέμα της κατανομής αρμο-
διοτήτων ανάμεσα στα διαφο-
ρετικά επίπεδα διοίκησης (κε-
ντρικό κράτος, Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις, Αυτοδιοίκηση), που 
είναι το «ποιος κάνει τι».

«Δεν λύνεται αυτό το ζήτημα 
επί σειρά ετών διότι είναι εξαιρε-
τικά σύνθετο και περίπλοκο με νομικές, οργανωτικές και οικονομικές 
πτυχές, οι οποίες ποτέ δεν ενσωματώθηκαν σε μια δομή. Δεν υπάρ-
χει ο μηχανισμός να πει για κάθε μεταφορά αρμοδιοτήτων πόσο 
προσωπικό και πόσοι πόροι απαιτούνται και πόσο επηρεάζει τον 
κρατικό προϋπολογισμό», σημείωσε ο κ. Βορίδης, ο οποίος πρό-
σθεσε ότι «αφού οι κρατικές αρμοδιότητες είναι 20.000, τότε μιλάμε 
για έναν νομικό, οργανωτικό και οικονομικό εφιάλτη».

Μέχρι τώρα ανάλογα εγχειρήματα επιχειρούνται να λυθούν με 
πολιτικές συζητήσεις, ωστόσο έχουν πενιχρά αποτελέσματα λόγω 
της περιπλοκότητας του ζητήματος, είπε ο υπουργός, αναφέρο-
ντας ενδεικτικά τον τομέα της διαχείρισης υδάτων, όπου υπάρχουν 
240.000 αδειοδοτημένες και πάνω από 700.000 μη αδειοδοτημένες 

γεωτρήσεις.
Αναφερόμενος στην μεθοδολογία που εισάγεται για το ξεκαθά-

ρισμα και την αναδιανομή των αρμοδιοτήτων, ο κ. Βορίδης είπε ότι 
με βάση διεθνή πρότυπα, ομαδοποιούνται οι δημόσιες πολιτικές σε 
10 λειτουργικές περιοχές, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 41 λειτουργι-
κούς τομείς.

Οι Λειτουργικές Περιοχές είναι οι εξής: 1. Κοινωνική Πολιτική, 
Απασχόληση και Δημόσια Υγεία, 2. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλη-
τισμός, 3. Περιβάλλον, Χωροταξία και Πολεοδομία, 4. Υποδομές 
και Μεταφορές, 5. Αγροτική Ανάπτυξη, 6. Μεταποίηση, Εμπόριο, 
Τουρισμός, 7. Δημοτική Αστυνομία και Πολιτική Προστασία, 8. Προ-
γραμματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εξυπηρέτηση του 

Πολίτη, 9. Οικονομική Διαχείριση και Προμήθειες και 10. Διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικές Λειτουργίες.

Η κατάτμηση των αρμοδιοτητων σε λειτουργικές περιοχές και 
τομείς θα γίνεται μέσω ενός λογισμικού, το οποίο θα εντοπίζει τα 
σημεία στα οποία πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις ξεκαθρίσματος, 
αποσαφήνισης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, θα συνέρχεται το Εθνικό Συμ-
βούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, υπό τον γ.γ. Ανθρώπινου 
Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών και θα εισηγείται στον 
υπουργό Εσωτερικών για θέματα ανακατανομής και μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων. Ο τελευταίος, εφόσον την αποδεχτεί, την καταθέτει 
προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι η νομο-
θετική πρωτοβουλία που θα εξελιχθεί εν συνεχεία θα είναι δεσμευτι-
κή για το σύνολο της κυβέρνησης.

Ο μηχανισμός αυτός θα εκπονεί ετήσια σχέδια δράσης, για τα 
οποία θα καταθέτει απολογισμό. Τα πρώτα σχέδια δράσης, όπως 
ανέφερε ο κ. Βοριδης θα σχετίζονται με την αναδιανομή αρμοδιοτή-
των που έχουν σχέση με τις φυσικές καταστροφές και με την διαχεί-
ριση υδάτων. Θα ακολουθήσει η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες. Από αυτή τη διαδικα-
σία θα περνά κάθε νομοσχέδιο που θα εισάγει μια νέα αρμοδιότητα 
με αυξημένη πολυπλοκότητα που θα εμπλέκονται πολλοί φορείς.

Το νομοσχέδιο θα είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της 
Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) έως τις 7 Δεκεμβρίου. Επι-
δίωξη του υπουργείου είναι να έχει εισαχθεί στη Βουλή και να έχει 
ολοκληρωθεί η συζήτηση στις επιτροπές την τελευταία εβδομάδα 
πριν το κλείσιμο του κοινοβουλίου για τις γιορτές.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Έκτακτη συνεδρίαση 
σήμερα του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας θα 
γίνει σήμερα Τετάρτη 30-11-2022 από 9:00-10:00, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δη-
μοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν 
απόψεών τους επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάτα-
ξης), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:  Έγκριση ή 
μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή Κοινής Διακή-
ρυξης κατά του Αντισημιτισμού στη Σύνοδο Δημάρχων που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι η Σύνοδος Δημάρχων 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα

Μ. Βορίδης: Ξεκαθάρισμα και αναδιανομή αρμοδιοτήτων, 
ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης

-Θα ξεκινήσει από την πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και την διαχείριση υδάτινων πόρων

Την απάντηση  της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. ΠΚΜ σχετικά με την με-
τακίνηση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων του 
Δήμου Νάουσας, κοινοποίη-
σε ο πρόεδρος του ΔΣ, μετά 
το ερώτημα της ΔΕΥΑΝ –α-
πό 18 Νοεμβρίου- για αλλαγή 
χωροθέτησης του βιολογικού 
καθαρισμού του κάμπου της 
Νάουσας. Σύμφωνα με την α-
πάντηση (χθες 29 Νοεμβρίου) 
της διαχειριστικής αρχής της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, 
«το έργο θα απενταχθεί και θα 
απαιτηθεί η επιστροφή της δα-
πάνης των 6 εκατ. ευρώ που 
στοίχησε. Συγκεκριμένα μεταξύ 
άλλων το έγγραφο που υπο-
γράφει η Προϊσταμένη της ΕΥΔ 
Προγράμματος Κεντρικής Μα-
κεδονίας Αγγελική Ωραιοπού-
λου, αναφέρει: «…Για το έργο 
έχουν εκδοθεί Περιβαλλοντικοί όροι στους οποίους η χωροθέτηση 
της ΕΕΛ είναι συγκεκριμένη. Κάθε αλλαγή απαιτεί την έκδοση ή την 
τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων. 7. Η αλλαγή στη χωρο-
θέτηση του έργου θα απαιτήσει πέραν της τροποποίησης περιβαλ-
λοντικών όρων την εκπόνηση νέων μελετών όπως τοπογραφική, 
γεωτεχνική, με βάση τις οποίες θα ακολουθήσει η εκπόνηση νέας 
στατικής, υδραυλικής μελέτης κ.τ.λ. 8. H αλλαγή στη χωροθέτηση 
του έργου θα απαιτήσει αλλαγή στη χάραξη του Κεντρικού Αποχε-
τευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) και στη θέση του τερματικού φρεατίου πριν 
την ΕΕΛ. Ως προς αυτό θα απαιτηθεί πιθανόν νέα μελέτη του ΚΑΑ 
και επιπλέον δαπάνες στα πλαίσια της εργολαβίας του υποέργου 2 

που δεν μπορούν να καλυφθούν 
από τα απρόβλεπτα. 9. Η αλλαγή 
στην χωροθέτηση του έργου, δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στα 
πλαίσια της παρούσας εργολαβί-
ας καθώς η προτεινόμενη αλλαγή 
είναι τέτοιου μεγέθους που κα-
τά την άποψη της ΕΥΔ αποτελεί 
τροποποίηση του βασικού σχεδί-
ου του έργου και οι δαπάνες που 
θα προκύψουν από αυτή είναι μη 
σύννομες. Με βάση τις ως άνω 
σκέψεις 1 έως 9 οι ενέργειες στις 
οποίες μπορεί να προβεί η ΔΕΥΑ 
Νάουσας είναι οι εξής: Α. Εφόσον 
αποφασισθεί η αλλαγή στη χω-
ροθέτηση της ΕΕΛ, θα πρέπει να 
δηλωθεί εγγράφως στην ΕΥΔ, η 
οποία θα προχωρήσει στην ανά-
κληση της απόφασης ένταξης της 
Πράξης, καθώς καθίσταται βέβαιη 
η μη ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου του έργου έως την 
λήξη της Προγραμματικής Περιό-

δου (31/12/2023). Στη συνέχεια η ΕΥΔ θα προχωρήσει σε όλες τις 
απαιτούμενες Διοικητικές Ενέργειες για την ανάκτηση της δαπάνης 
που καταβλήθηκε για τη χρηματοδότηση του έργου τόσο κατά τη Β’ 
Φάση (2.796.605,60€) όσο και κατά την Α’ Φάση (3.212.099,27€). 
Έπειτα μπορούν να προχωρήσουν οι ενέργειες από τη ΔΕΥΑ κα-
τασκευής της ΕΕΛ σε άλλη θέση με ίδιες δαπάνες ή με εξεύρεση 
άλλης πηγής χρηματοδότησης. Β. Εφόσον αποφασισθεί η ολοκλή-
ρωση της κατασκευής της ΕΕΛ στην παρούσα θέση, θα πρέπει ο 
Δικαιούχος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στα πλαί-
σια του νόμου, προκειμένου ο Ανάδοχος να επιταχύνει τις εργασίες 
κατασκευής, οι οποίες υπολείπονται του χρονοδιαγράμματος». 

Περιφέρεια για ΔΕΥΑΝ:  Το έργο θα απενταχθεί 
και θα πρέπει να επιστραφούν τα 6 εκατ. ευρώ, 

αν αλλάξει η χωροθέτηση του Βιολογικού του κάμπου



 Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας με 
υπεύθυνες τη Κοινωνική Λειτουργό, Οικο-
νομίδου Εφη  και τη Ψυχολόγο, Ζιακάκη 
Μαρία σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
ειδικότητες του Κέντρου Πρόληψης Ημαθίας 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ( Γεωργιάδου Σέβη και Μπασι-
ούρη Φανή) υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας και Συνεκπαίδευσης για την κοινωνι-
κή ένταξη-ισότητα ευκαιριών- σεβασμό της 
διαφορετικότητας  με το συστεγαζόμενο 8ο 
Δημοτικό σχολείο. 

 Η θεματική της δράσης  έχει στόχο  την 
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, προαγωγή 
της συμπερίληψης, αποδοχή της διαφορε-
τικότητας, την καλλιέργεια ενσυναίσθησης 
και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλει-
σμού των ατόμων, με τίτλο: 

«ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΔΥΝΑΜΗ! ».
 Η δράση  πραγματοποιείται διαδοχικά σε όλα τα τμήματα (από την Α΄ έως την ΣΤ΄ τάξη ) του συστεγαζόμενου 8ου Δη-

μοτικού σχολείου, με τη συμμετοχή ομάδας μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με ελαφριές και σοβαρές αναπηρίες 
και θα υλοποιηθεί στη διάρκεια όλου  του σχολικού έτους 2022-23 (Νοέμβριος- Μάϊος).

Η δράση περιλαμβάνει δύο στάδια, αρχικά την προετοιμασία των τάξεων με ενημέρωση – συζήτηση για το θέμα μας, 
με διαδραστικό τρόπο και ακολουθεί η υλοποίηση μιας δομημένης 
βιωματικής σειράς δραστηριοτήτων με στοχευμένο περιεχόμενο και 
εξέλιξη, με τη συνύπαρξη και μαθητών του Ειδικού Δημ. Σχολείου.

Το πρόγραμμα μας έχει ήδη ιδιαίτερα θετική απήχηση στους μαθη-
τές των δύο σχολείων και ευελπιστούμε μέσα από αυτή τη συνεργασία 
και συνεκπαίδευση, οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν πως η διαφο-
ρετικότητα του άλλου δεν αποτελεί εμπόδιο για προσέγγιση, αποδοχή 
και υποστήριξη. 

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Πρόγραμμα του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας για τη διαφορετικότητα

Εθελοντική αιμοδοσία την 
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στο Γενικό 

Λύκειο Πλατέος – Κορυφής
Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι 

ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι α-
νάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Το αίμα 
είναι ζωή! Είναι χρέος όλων μας να συνειδη-
τοποιήσουμε την σημασία αυτής της προσφο-
ράς.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εκπαιδευτικός Ό-
μιλος του Γενικού Λυκείου Πλατέος – Κορυφής, 
σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κο-
ρυφής, διοργανώνει ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στο χώρο του σχολείου στις 4 
Δεκέμβρη 2022 από τις 9:00 το πρωί έως τις 
13.00 με στόχο:

να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες
να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότε-

ρους ανθρώπους να γίνουν τακτικοί εθελοντές 
αιμοδότες.

να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την 
ιδέα της μη αμειβόμενης Εθελοντικής Αιμοδο-
σίας.

Παρακαλείσθε όλοι όπως προσέλθετε, κα-
θώς η προσφορά αίματος αποτελεί κορυφαία 
πράξη αγάπης και αλληλεγγύης από άνθρωπο 
σε άνθρωπο.

«Δώστε αίμα, δώστε ζωή με το αίμα 
σας!!»

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο 
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί 

τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βε-
συρόπουλο για την οικονομική ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

Τον κ. Στέλιο Μεϊμαρίδη για την ευγενική 
προσφορά γλυκών.

Τα αρτοποιεία <<Ασλανίδης Breda>>, 
Γραμματικόπουλου,Κόγια και Χονδραντώνη 
για την προσφορά αρτοπαρασκευασμάτων.

Την κ. Μαρίνα Σουγιουλτζή για την προ-
σφορά μεγάλης ποσότητας κέϊκ, στη μνήμη 
του συζύγου της Γρηγορίου.

Την κ. Αφροδίτη Μάρκου για την προσφορά 
πίτα, στη μνήμη του πατέρα της Αναστασίου.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση 4ης 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκο-
πικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί 
τα μέλη του σε επαναληπτική 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου που θα γίνει τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 
16:30 μμ, στο χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
στην Αλεξάνδρεια.

 Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ’  

αυτού και έγκρισή του.
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023 , συζήτη-

ση επ΄ αυτής και έγκρισή της.
3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην 

Πατρίδα Βέροιας.
4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).  
Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στη Γενι-

κή Συνέλευση, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.
Για το ΔΣ του Συλλόγου

 Η Πρόεδρος  Ο  Γεν. Γραμματέας
Σαρκατζή Ελεονώρα Παγούνης Αργύριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                      ΑΔΑΜ: 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                    ΑΔΑ: 62ΩΓΟΡΕΠ-ΒΕΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                                     Θεσσαλονίκη,   29.11.2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     Αρ. Πρωτ.  56741
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Συμεωνίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2313 320 556 E-mail:  prom3@3ype.gr 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω 

των ορίων παροχής υπηρεσιών Μίσθωσης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών – Πολυ-
μηχανημάτων – CPV 79521000-2 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ της 
3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 428.990,40 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ. Ο διαγωνισμός 
συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022, με αριθμό διακήρυξη 22/2022 και κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 

320556.
Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

Η Μ.Α.μ.Α φουλάρει τα όνειρά της! Χριστουγεννιάτικο παζάρι για καλό σκοπό!
Σας προσκαλούμε στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του συλλόγου μας!
Για άλλη μια χρονιά οι χρυσοχέρες μανούλες και φίλες του συλλόγου μας ,δημιούργησαν ξεχωριστές κατασκευές με γούστο και κυ-

ρίως με αγάπη...Αυτή την αγάπη  χρειαζόμαστε για να φουλάρουμε τα όνειρά μας!
Όλα τα έσοδα από τη χριστουγεννιάτικη έκθεση ,τις δωρεές ,τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας, θα διατεθούν στην αγορά καυ-

σίμων για το βανάκι της Μ.Α.μ.Α! Σας περιμένουμε στο σπίτι της Μ.Α.μ.Α στη Μητροπόλεως 32
Έναρξη 3 Δεκεμβρίου (3/12 διάρκεια μέχρι και 22/12)
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -13:00 &17:30 -20:30
Σάββατο 10:00 -13:00 Σας περιμένουμε!

Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου μας.



Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
στο μνημείο Γενοκτονίας 

των Αρμενίων

Στο μνημείο και το μουσείο Γενοκτονίας των Αρμενίων βρέθηκε ο Τάσος Μπαρτζ-
ώκας, στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας της Ελληνικής Βουλής στην Αρμενία.

Αφήνοντας ένα λουλούδι, ως ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης στα θύματα της 
γενοκτονίας, ο Βουλευτής ξεναγήθηκε στο χώρο, υπό την αφήγηση των τραγικών γε-
γονότων της εξόντωσης των Αρμενίων, αθώων θυμάτων, ως αποτέλεσμα ενός καλά 
οργανωμένου σχεδίου των Νεότουρκων.

Βιώνοντας και ο ίδιος την τραγικότητα, αλλά και την αδικία της μη επίσημης α-
ναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, δήλωσε: «η Γενοκτονία των Αρμενίων, 
όπως και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, των Ποντίων, των 
Ασσυρίων, είναι μια ανοιχτή πληγή. Ένα έγκλημα χωρίς κάθαρση, χωρίς νέμεση. Ο 
αγώνας της αναγνώρισης και της αλήθειας οφείλει να είναι συνεχής, μέχρι την απο-
κατάσταση. Η ιστορία δεν μπορεί να είναι συρρικνωμένη και το χρέος μας δεν είναι 
μόνο ιστορικό. Είναι ηθικό, ανθρώπινο και πολιτικό!».
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ
Αποτροπή της παράνομης 

μετανάστευσης 
σε κάθε επίπεδο 

Η περίπτωση των Ελλήνων 
δικηγόρων στην Θράκη, που εί-
χαν αναπτύξει «δεσμούς» οικο-
νομικής φύσης με τα κυκλώματα 
δουλεμπόρων που συνεχίζουν να 
δρούν στην περιοχή αναδεικνύει 
την προβληματική φύση του συ-
στήματος ασύλου.  Όσο η λαθρο-
μετανάστευση επιβραβεύεται αντί 

να δίδεται βάρος σε απελάσεις και επιστροφές τα κέρδη των 
δουλεμπόρων αυξάνονται. Κέρδη αστρονομικά που έχουν 
ως αποτέλεσμα την διάχυση της διαφθοράς. 

Η Πατριωτική Ένωση τονίζει ότι αντί η χώρα μας να δι-
αφημίζει το «λειτουργικό» δήθεν σύστημα ασύλου της θα 
έπρεπε να αποτρέπει σε κάθε επίπεδο την παράνομη μετα-
νάστευση. 

 Από το  Γραφείο Τύπου

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Σπασμένες πόρτες 
για τους πολλούς, 
«περιστρεφόμενες 

θύρες»
 για τους εκλεκτούς

Από την πρώην βου-
λευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
Φρόσω Καρασαρλίδου, 
γνωστοποιούνται τα ε-
ξής:

«Στην Ημαθία ολο-
κληρώθηκαν 563 πλει-
στηριασμοί ακινήτων 
και πρώτης κατοικίας 
εντός του 2022, ενώ εί-
ναι προγραμματισμένοι 
ακόμα 84 ως το τέλος 
του έτους.

Στο άμεσο μέλλον 
προβλέπονται χιλιάδες 
πλειστηριασμοί στη χώ-
ρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ 
κατήργησε την προστα-

σία της πρώτης κατοικίας, προκρίνοντας τη μαζικοποίηση των 
εξώσεων για χιλιάδες οικογένειες. Διευκολύνει την ανεξέλεγκτη 
λειτουργία εταιρειών διαχείρισης δανείων και ακινήτων - τις 
οποίες είδαμε να εκπροσωπούν και κυβερνητικοί βουλευτές 
- που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες σε 
τιμή ευκαιρίας και δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πιο 
ευάλωτων νοικοκυριών για ρύθμιση των οφειλών τους.

Η πρώτη κατοικία πρέπει να προστατεύεται. Με αυστηρά 
και ρεαλιστικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας τις λιγότερες δυνατές 
καταχρήσεις. Όπως προστατεύθηκε νομοθετικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η στέγαση μετατρέπεται όλο και περισσότερο από θεμελιώ-
δες αγαθό σε εμπόρευμα, κεφάλαιο και εισόδημα. Μπαίνουμε 
σε μια νέα εποχή περιφράξεων και απαλλοτρίωσης με υπεύ-
θυνες τις τράπεζες και κάθε είδους κοράκια, με την απλόχερη 
στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ. Πολλές φορές μάλιστα είναι 
μια ενιαία ομάδα ανθρώπων που λειτουργούν με τη μέθοδο 
των περιστρεφόμενων θυρών, όπως είδαμε στην περίπτωση 
Πάτση και Καππάτου.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι, ιδίως οι πιο νέοι, δεν θα δουν 
ποτέ δικό τους σπίτι και θα παραδίδουν το μεγαλύτερο μέρος 
του μισθού τους στα ενοίκια, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να 
βρεθούν στον δρόμο. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι με χρέη στις τρά-
πεζες, θα χάνουν το σπίτι τους.

Στον τομέα της στέγασης χρειάζεται συνολική αλλαγή πορεί-
ας. Στη θέση αποσπασματικών μέτρων έκτακτης ανάγκης, είναι 
απαραίτητο να στρέψουμε το βλέμμα μας σε ευρείες πληθυσμι-
ακές ομάδες. Με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δημόσιων παρεμ-
βάσεων, άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων, με προϋπόθεση 
την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική κατοικία».

Δωρεές στο κοινωνικό 
παντοπωλείο δήμου Βέροιας- 

ΔΕΥΑΒ και 6ο δημοτικό 
σχολείο -  Οι πρώτοι δωρητές

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας  ευχαριστεί 
θερμά: 1) Το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΒ, οι οποίοι 
έκαναν σημαντική δωρεά  βασικών ειδών διατροφής στηρί-
ζοντας για ακόμη μία φορά τη Δομή μας.

2) Τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας καθώς και τον Διευθυντή κ. Δημήτριο Πυ-
ρινό, ο οποίος στήριξε τη δράση μας, τοποθετώντας κυτία 
συλλογής τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής στο χώρο 
του σχολείου.

Η κίνησή τους αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στις 
δύσκολες μέρες όπου στερούνται βασικά αγαθά οι περισ-
σότερες οικογένειες  και είναι ελπιδοφόρο ότι  ακόμα υπάρ-
χουν άνθρωποι που είτε συλλογικά είτε ατομικά έχουν τη 
διάθεση να  στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. 

Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση προσφο-
ράς θα πρέπει να έχει ως αρχικό κριτήριο την αλληλεγγύη 
όλων για την έμπρακτη υποστήριξη των συμπολιτών μας 
που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη κάλυψης των βιοτικών ανα-
γκών τους. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότη-
τα, κάτι που φυσικά θεωρείται αυτονόητο.

Διεύθυνση : Σταδίου 51, ΤΚ 59131
Τηλέφωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, Δήμητρα Καρατζά
Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 π.μ.-15:30 μ.μ.
e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
social media: www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.

veria
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Στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus+ 
KA2  PROJECT – SCHOOL EDUCATION No. 
2020-1-DE03-KA229-077239 «Light of the future» 
επτά μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γενικού Λυκείου 
Βέροιας, συνοδευόμενοι από δύο καθηγητές τους, με-
τακινήθηκαν από τις 6 ως τις 12 Νοεμβρίου στη Ρώμη 
της Ιταλίας. Το εν λόγω πρόγραμμα επικεντρώθηκε 
θεματικά στο φαινόμενο της φωτορύπανσης, εξού 
και ο τίτλος του «Light of the future», και αποτέλεσε 
μοναδική εμπειρία για τους συμμετέχοντες.

 Το ιταλικό λύκειο, το οποίο ένθερμα καλωσόρι-
σε τόσο το ελληνικό όσο και το γερμανικό σχολείο 
-εταίρους τού προγράμματος- οργάνωσε μια σειρά 
δράσεων που αφορούσαν το φαινόμενο της φωτο-
ρύπανσης. Οι μαθητές χωρίστηκαν την πρώτη μέρα 
σε μεικτές εθνικά ομάδες, καθεμία από τις οποίες 
ανέλαβε μία εργασία. Από τη δεύτερη κιόλας μέρα 
του προγράμματος, ξεκίνησαν οι δραστηριότητες: 
ορισμένοι μαθητές ενημέρωσαν επιτυχώς όλες τις τά-
ξεις του ιταλικού σχολείου για τη φωτορύπανση, προ-
βάλλοντάς τους μια δική τους σχετική παρουσίαση. 
Παράλληλα, οι υπόλοιποι μαθητές ετοίμασαν πανό 
και αφίσες, ζωγραφίζοντας και γράφοντας αγγλικά ή 
ιταλικά συνθήματα, που οι ίδιοι επινόησαν. Η χρησι-
μότητα αυτής της δράσης έγινε φανερή την τρίτη μέρα 
του προγράμματος, στην οποία οι μαθητές συμμετεί-
χαν σε ένα «Flash mob»! Εν ολίγοις, περιπλανήθη-
καν στην πλατεία της Όστια (προάστιο της Ρώμης), 
κρατώντας τα πανό και τα χαρτόνια και μοιράζοντας 
στους διερχόμενους φυλλάδια με συνθήματα κατά 

της φωτορύπανσης, ενημερώνοντάς τους έτσι προ-
φορικά και γραπτά για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Η 
πρωτοποριακή αυτή δράση ολοκληρώθηκε με τη δη-
μιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο κλήθηκαν 
να απαντήσουν οι περαστικοί και αποσκοπούσε στον 
προβληματισμό των τελευταίων, όσον αφορά την 
προσωπική τους προσπάθεια αποφυγής τής φωτο-
ρύπανσης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ενημε-
ρωτική εκδήλωση στο Δημαρχείο της Όστια, όπου μια 
ομάδα μαθητών παρουσίασε στις Δημοτικές Αρχές το 
υλικό που παράχθηκε από τους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα, προκειμένου να τις ευαισθητοποιήσει 
πάνω στο πρόβλημα της φωτορύπανσης. 

 Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως κάθε δράση 
αποτελεί μια ξεχωριστή ανάμνηση για τους μαθητές 
του ελληνικού σχολείου που έλαβαν μέρος στο «Light 
of the future».  Το πρόγραμμα τους έδωσε την ευ-
καιρία να ασχοληθούν με ένα ακόμα περιβαλλοντικό 
πρόβλημα και να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα, έναν 
διαφορετικό τρόπο ζωής, έναν άλλο πολιτισμό. Χάρη 
σ’ αυτό κοινωνικοποιήθηκαν συναναστρεφόμενοι με 
εφήβους και ενήλικες διαφορετικών χωρών, ένιωσαν 
την γλυκύτητα της συμμετοχής σε μια ομάδα, έκαναν 
νέους αλλόγλωσσους φίλους και γνώρισαν μια από 
τις ομορφότερες ευρωπαϊκές πόλεις, τη Ρώμη, που 
αποτελεί “ανοιχτό μουσείο”, πρωτόγνωρο για τους 
μαθητές. Η επίσκεψη στα μνημεία και τα μουσεία της 
Ρώμης έφερε σε επαφή τους μαθητές με έναν πυλώ-
να του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τον ρωμαϊκό, που 
σε συνδυασμό με το πνευματικό κίνημα της Αναγέν-

νησης ενέπνευσε σ’ αυτούς 
το ανθρωπιστικό πνεύμα της 
Ευρώπης. Εύλογα, λοιπόν, 
ομολογούν και οι ίδιοι πως 
κάθε λεπτό που πέρασαν 
στην Ιταλία είναι συνδεδεμέ-
νο με μια όμορφη ανάμνηση 
αναλλοίωτη στον χρόνο, για 
την οποία μόνο ευγνωμοσύνη 
μπορούν να νιώσουν.

Στην κινητικότητα αυτή 
συμμετείχαν οι μαθητές και 
μαθήτριες: Παύλος Γεωργίου, 
Κωνσταντίνος Θυμιόπουλος, 
Ασπασία Στεφάνου, Σταύρος 
Ταϊπλιάδης, Γεωργία Φανδι-
νάκη, Ελένη Χαιρωνίδου και  
Αριστείδης Χαντζαρίδης. Τους 
συνόδευσαν ο Διευθυντής του 
σχολείου Σταμάτης Χρυσής 
και η καθηγήτρια Έφη Λιακο-
πούλου, μέλη της παιδαγωγι-
κής ομάδας του ευρωπαϊκού 
προγράμματος.

Το πρόγραμμα χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικός φορέας 
για την Ελλάδα είναι το Ίδρυ-
μα Κρατικών Υποτροφιών (Ι-
.Κ.Υ.)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ 
– ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κάλεσμα σε δράση αλληλεγγύης 
ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Το Σωματείο Ιδιοκτητών 
Καφετεριών – Κέντρων Διασκέ-
δασης και Ψυχαγωγίας Βεροί-
ας αναλαμβάνει πρωτοβουλία 
αλληλεγγύης, προκειμένου να 
συνδράμει εμπράκτως στην α-
νακούφιση των συμπολιτών μας 
που έχουν ανάγκη λογω των δύ-
σκολων συνθηκών που βιώνου-
με όλοι σήμερα. Καλεί λοιπόν το 
κοινό της πόλης μας, εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έτσι ώστε: να συγκε-
ντρωθούν τρόφιμα και εφόδια πρώτης ανάγκης, για να διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες της πόλης μας 
και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. 

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο καφέ «Βarok», επί της οδού Μ.Καρακωστή 20, από την Τεταρτη 
30/11/22 έως την Πρασκευη 23/12/22. 

Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής: 1.Τρόφιμα - Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, σάλτσα ντομάτας. - Ξύδι, χυμός 
λεμονιού, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, λάδι. 2.Αναλώσιμα είδη σπιτιού - Χαρτικά είδη- αλουμινόχαρτα-μεμ-
βράνες-λαδόκολλες. - Απορρυπαντικά-καθαριστικά –χλωρίνες – μαλακτικά ρούχων.- Σφουγγάρια μπάνιου- 
κουζίνας, wettex,. - Σακούλες απορριμμάτων (και για καλαθάκια). 3.Φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής 
- αντιπυρετικά, γάζες, οινόπνευμα, επίδεσμοι. - αντικουνουπικά, σαμπουάν και λοσιόν, αφρόλουτρα, απο-
σμητικά. - Mωρομάντηλα, αποφρακτικά μύτης, χάνζαπλαστ, μπενταντίν. - Σερβιέτες, αντηλιακά, μπενταντίν, 
βαμβάκι. 4. Διάφορα - Παιχνίδια, μπάλες , laptop, tamplets Για το Σωματείο Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Κώ-
στας Σαμανίδης Ιφιγένεια Μπουτζωλα

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
«Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας»

Αυτό που συνδέει τα μέλη του 
ΔΣ του Συλλόγου, τα μέλη, αλ-
λά και τους φίλους του Συλλόγου 
που συνεχώς αυξάνονται, είναι η 
επιθυμία μας για ένα ποτάμι φιλικό 
και προσβάσιμο σε όλους μας!

Πόσο μάλλον όταν είναι για 
μαθητές οι οποίοι πρόκειται να ε-
πισκεφτούν το ποτάμι για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης με συνερ-
γασία και αρωγή από τον Σύλλογό 
μας όπου χρειαστεί και μπορούμε!

Βασική προϋπόθεση για αυτό 
είναι να είναι καθαρή η όχθη του 
ποταμού.

Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Δήμο Βέροιας και ιδιαί-
τερα στον αντιδήμαρχο καθαριότητας Βασίλη Παπαδόπουλο για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα 
του Συλλόγου μας για την καθαριότητα του αστικού τμήματος της παρόχθιας διαδρομής.

Φυσικά, θα πρέπει και ο καθένας από εμάς να φροντίζει ώστε το ωραίο αυτό αποτέλεσμα να διατη-
ρηθεί και να καλείται ο Δήμος μόνο για το κόψιμο των χόρτων.

Ο Τριποτάμος είναι πηγή ζωής για την πόλη μας και πρέπει να τον προσέχουμε!
Το ΔΣ του Συλλόγου

Υ. Γ. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος ή φίλος του Συλλόγου στείλε το ονοματεπώνυμο και το e-mail 
σου στο e-mail του Συλλόγου filoi.tripotamou@gmail.com και θα ενημερώνεσαι για τις δράσεις μας!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
Χρειάζεται Πρά-

ξη και Ευαισθησία  
για να χαρίσεις χα-
μόγελο και χαρά 
στους Ηλικιωμένους 
Τροφίμους του Γη-
ροκομείου Βέροιας

Τα  Δ.Σ.του Α-
ΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗ -
Ρ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ 
ΒΕΡΟΙΑΣ και της 
Μ . Φ . Η . ` ` Σ Ω Σ Σ Ι -
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ -
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ`` 
, θέλουν να εκφρά-
σουν και δημόσια 
, τ ις ευχαριστίες 
τους στο  Cafe & 
Restaurant Bar Beluga  και στον κ.Νίκο Οικονόμου , για την ευγενική κίνηση προσφοράς γεύματος και 
αλληλεγγύης στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

Επίσης ευχαριστούν θερμά και τον Πρόεδρο Συνεταιρισμού Ραδιοταξί Βέροιας κ.Θωμά Περιφανό-
πουλο , για την αφιλοκερδώς μεταφορά των Ηλικιωμένων με Ταξί στο  Cafe & Restaurant Bar Beluga  
και την επιστροφής τους στο Γηροκομείο Βέροιας.

Η Πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας         
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία

Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` 
Κάτσιου Μαρία.

Για ένα φωτεινό μέλλον
Erasmus+ KA2: 

Στη Ρώμη το 5ο ΓΕΛ Βέροιας
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«Ακούω τα συναισθήματά μου, μπαίνω στη θέση του 
άλλου, συνεργάζομαι και επικοινωνώ»: Δράση από τις 

ψυχολόγους του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 
του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Δημοτικό σχολείο Κλειδίου

Το «Κέντρο Κοινότητας Δή-
μου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα 
Ρομά» του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί-
ας & Πολιτισμού σε συνεργασία 
με το Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου, 
διοργάνωσαν και υλοποίησαν την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, 
το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: 
«Ακούω τα συναισθήματά μου, 
μπαίνω στη θέση του άλλου, συ-
νεργάζομαι και επικοινωνώ» στο 
πλαίσιο του διδακτικού αντικειμέ-
νου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 
και για τη θεματική ενότητα Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν οι μαθητές της Β’ και Ε’ τάξης και οι εκπαιδευτικοί των 
τμημάτων. Η δράση υλοποιήθηκε από τις ψυχολόγους του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά», κα Παπαδοπούλου Δέσποινα & κα Τασσιοπούλου 
Μαρίκα και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται 
με την επικοινωνία και τη συνεργασία, με  τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων και προ-
βολής βίντεο.

Υπενθυμίζεται πως το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας, με Παράρτημα Ρομά» 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», άξονας 
προτεραιότητας 9Β:«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – 
ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

Ηρωικά ταξίδια: Εκεί όπου σημασία 
δεν είχε η νίκη αλλά η συμμετοχή

του Χρήστου Μπλατσιώτη

«Χιλιόμετρα κάναμε πάλι, για την καψούρα μας την πιο μεγά-
λη…» λέει ο στίχος ενός οπαδικού τραγουδιού και μπορεί να μιλά 
για τα επικά ταξίδια που κάνουν οι οπαδοί προκειμένου να βρε-
θούν κοντά στην αγαπημένη ομάδα τους, δεν απέχει όμως πολύ κι 
από τα εξίσου ηρωικά ταξίδια που έκαναν κάποιες εθνικές ομάδες 
ποδοσφαίρου προκειμένου να διασχίσουν την τεράστια απόσταση 
από τη χώρα τους μέχρι τα γήπεδα που έπρεπε να αγωνιστούν. 

Το μεγαλύτερο ταξίδι της ποδοσφαιρικής ιστορίας έγινε το 1938 
από την εθνική ομάδα των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών που 
τότε ήταν χώρα (σήμερα είναι η Ινδονησία) και προκρίθηκε στο 
Μουντιάλ της Γαλλίας. Διέσχισαν τον Ινδικό ωκεανό με πλοίο και 

κατόπιν όλη τη Μεσόγειο μέσω του Σουέζ, φθάνοντας στον προορισμό τους μετά από ταξίδι 
25 ημερών. Έπαιξαν μόλις ένα αγώνα, αποκλείστηκαν 6-0 από την Ουγγαρία κι αμέσως επέστρεψαν στη χώρα τους. 

Τα ταξίδια των εθνικών ομάδων με πλοίο ήταν τότε τα πιο εφικτά για οικονομικούς λόγους. Τα αεροπορικά τα-
ξίδια είχαν δυσβάστακτα 
έξοδα ιδίως όταν έπρε-
πε να γίνουν υπερατλα-
ντικέ πτήσεις. Τα μεγάλα 
ακτοπλοϊκά ταξίδια των 
εθνικών ομάδων  κυ-
ρίως περιλάμβαναν τον 
διάπλου του Ατλαντικού, 
σε διοργανώσεις παγκο-
σμίων κυπέλλων, για να 
μετακινηθούν οι Ευρω-
παίοι στην Αμερική και το 
αντίθετο. Με τέτοιο ταξίδι 
τριών εβδομάδων μετα-
κινήθηκαν οι εθνικές ο-
μάδες τις Ευρώπης που 
συμμετείχαν στο πρώτο 
παγκόσμιο κύπελλο της 
Ουρουγουάης το 1930. 

ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ, ΜΙΚΡΑ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Υπήρχαν όμως και 
κάποιες ατυχίες όταν μια 
ομάδα δεν έφθανε έγκαι-
ρα στο λιμάνι της αναχώ-
ρησης. Όπως συνέβη το 
1930 όταν η εθνική Αι-
γύπτου δήλωσε πρόθυ-
μη να πάρει μέρος στην 
πρώτη διοργάνωση του 
παγκοσμίου κυπέλλου, 
που έγινε στην Ουρου-
γουάη.

Το 1930 η εθνική Αι-
γύπτου παρότι δήλωσε 
συμμετοχή τελικά δεν 
πήρε μέρος επειδή κα-
θυστέρησε να φτάσει στη 
Μασσαλία και να ταξιδέ-
ψει για το Μοντεβιδέο. 
Μια τρικυμία ανοικτά της 
Μάλτας καθυστέρησε το 
πλοίο που μετέφερε την 
εθνική ομάδα από το Κά-
ιρο κι έτσι το πλοίο που 
θα τους μετέφερε από τη 
Μασσαλία στην Ουρου-
γουάη, αναχώρησε χωρίς 
να τους περιμένει. Ήταν 
ταχυδρομικό πλοίο και 
δεν μπορούσε να τροπο-
ποιήσει το δρομολόγιό του

Το 1954 η Νότιος Κορέα προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελλο της Ελβετίας. Η εθνική ομάδα της χώρας αρχικά ταξί-
δεψε με πλοίο μέχρι το Τόκιο όπου ανακάλυψαν ότι το αεροπλάνο που μίσθωσαν για να τους μεταφέρει στην Ελβετία 
δεν χωρούσε ολόκληρη την ομάδα. Έτσι 12 παίκτες και ο προπονητής πέταξαν για Ζυρίχη μέσω Φιλιππίνων, Ινδίας, 
Πακιστάν, Συρίας και Ρώμης και άλλα 12 μέλη της ομάδας πέταξαν για Ελβετία μέσω Μπανγκόγκ. Όμως και στην Τα-
ϋλάνδη ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχαν θέσεις για 2 ποδοσφαιριστές που τελικά μπόρεσαν να ταξιδέψουν επειδή η ομά-
δα αποζημίωσε ένα ζευγάρι εγγλέζων ποδοσφαιρόφιλων που ευαισθητοποιήθηκε και τους παραχώρησε τις θέσεις του. 
Μετά από 65 ώρες πτήσεων συνολικά, η Κορέα έφθασε στην Ελβετία παραμονή του πρώτου αγώνα της. Έδωσε δύο 
προκριματικούς αγώνες, όπου έχασε 9-0 από την Ουγγαρία και 7-0 από την Τουρκία και γύρισε πίσω μια εβδομάδα 
μετά. Αυτή τη φορά, μπόρεσαν να επιστρέψουν όλοι μαζί σε ένα αεροπλάνο. 

Αεροπορικώς ταξίδεψαν και οι Νεοζηλανδοί όταν το 1982 προκρίθηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο της Ισπανίας. 
Μόνο που εάν έπαιρναν πλοίο ίσως να ταλαιπωρούνταν λιγότερο. Αρχικά «πέταξαν» μέχρι τα νησιά Φίτζι διανύοντας 
2.160 χιλιόμετρα κι από εκεί διέσχισαν το μισό Ειρηνικό ωκεανό «πετώντας» για Σιγκαπούρη απ΄ όπου πήραν την 
πτήση για τη Μαδρίτη. Συνολικά διένυσαν πάνω από 60.000 χιλιόμετρα για να φθάσουν στην Ισπανία, να χάσουν 5-2 
από τη Σκωτία, 3-0 από τη Σοβιετική Ένωση και 4-0 από τη Βραζιλία. Είπαμε όμως, σημασία δεν έχει η νίκη αλλά η 
συμμετοχή.

Η 24μελής αποστολή της Ν. Κορέας στο Τόκιο πριν χωριστεί 
σε 2 γκρουπ για να αναχωρήσει για Ελβετία, επειδή δεν τους 

χωρούσε το ένα αεροπλάνο...

Η εθνική ομάδα της Αιγύπτου που έχασε το παγκόσμιο κύπελλο 
του 1930 λόγω μιας τρικυμίας

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ 
Ημερίδα στο Παύλειο Πολιτιστικό 

Κέντρο για την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας , σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ 
Ημαθίας και  το 3Ο ΠΕΚΕΣ,  στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου  Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κρίσεων των Σχολικών Μονάδων, διοργανώνουν Ημερίδα για Διευθύντριες - Διευθυντές, 
Υποδιευθύντριες - Υποδιευθυντές και Συμβούλους Σχολικής Ζωής των σχολικών μονάδων  
αρμοδιότητάς μας με θέμα:

«Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας – Μεντρεσέ 

Τζαμί, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 10.00 - 13.00 μμ.
Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
9:45-10:10 Προσέλευση - Υποδοχή –Χαιρετισμοί
10.10-10.15 Λούκα Μαριάννα,  Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Δημητριάδου 

Ελένη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας     
 «Εισαγωγή- Στόχος της Ημερίδας»
10.15-10.30 Γκανάτσιου Γεωργία,  Αν. Προϊσταμένη ΚΕΔΑΣΥ Ημαθίας 
Τίτλος εισήγησης : «Διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων»
10.30-10.45 Τσολάκη Χριστίνα, Ψυχοπαιδαγωγός Κέντρου Πρόληψης των Ε-

ξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Ημαθίας-ΠΡΟΣΒΑΣΗ                                                  
Τίτλος εισήγησης: «Η συμβολή της εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 
ψυχοκοινωνικής υγείας στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινωνία»

10.45 -11.00 Παρασκευή Αγγελή, Ψυχολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Πολι-
τικής και Ισότητας Φύλων

Τίτλος εισήγησης : «Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων ως μηχανισμός άμεσης κοινωνικής 
παρέμβασης»

11.00- 11.15 Λιούλια Χρυσούλα , Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος Βέροιας 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  Τίτλος εισήγησης : « Η αναγκαιότητα των Α΄ Βοηθειών»

11.15-11.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.45-12.00 Ζιάκου Παρασκευή – Παπαγιάννη Αντωνία , Επισκέπτριες Υγείας του Γενι-

κού Νοσοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας  Τίτλος εισήγησης : «Διαχείριση υγειονομι-
κών κρίσεων» 

12:00-12:15  Χονδροματίδης Παναγιώτης , Αντιπύραρχος, Εκπρόσωπος Πυροσβεστι-
κής  Υπηρεσίας   Βέροιας Τίτλος εισήγησης: «Αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού σώματος»

12.15- 12.30 Κουρμπετλής  Εμμανουήλ, Διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας,  Α-
στυνόμος Α΄ Τίτλος εισήγησης: «Εγκληματικές ενέργειες εντός σχολικής μονάδας»

12.30-12.45 Αλατζόγλου Αθανάσιος, Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας Τίτλος εισήγησης : «Ομάδα διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο σχολείου»

12.45 – 13.00 Ερωτήσεις – συζήτηση – κλείσιμο ημερίδας



SL2 Κ-19
Ισοπαλία με 1-1 στον Θεσπρωτό, η ομάδα της Βέροιας

Μετά την μεγάλη ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ που αναδείχθηκε ισόπα-
λη 1-1 την Κυριακή με τον Θεσπρωτό στην Ηγουμενίτσα, το ίδιο 
αποτέλεσμα πήραν και οι «μικροί», στον Δευτεριάτικο (28/11) αγώνα 
μεταξύ των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα Κ19 της SL2. Σε γενικές 
γραμμές έγινε ένα μέτριο παιχνίδι, στο... ακατάλληλο για ποδόσφαι-
ρο γήπεδο της Νέας Σελεύκειας, με την Βεροιώτικη ομάδα να είναι 
καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και να προη-
γείται στο σκορ με πέναλτι του φορμαρισμένου Στέργιου  Τσέα στο 
67’, αλλά τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν δέκα λεπτά αργότερα. 
Οι «κυανέρυθροι», οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα για την φιλοξενία 
που έτυχαν, θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλο τέρμα, σε μια από 
τις 4-5 πολύ καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν στο ματς, με πρωτα-
γωνιστές τους Τσέα και Αθ. Τέγο, όμως δεν τα κατάφεραν. ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ: Αδαμίδης, Χαβιαρόπουλος, Χοχλιούρος, Τασιόπουλος, 
Γαλόπουλος, Παναγιωτίδης, Γιαγτζίδης, Κετόγλου, Τσέας, Σουπιάδης, 
Φωτόπουλος. Έπαιξαν και οι Τέγος Τρ., Τέγος Αθ., Τάσο, Γρατσιάνος.

Δεν θα διεξαχθεί τελι-
κά το διεθνές φιλι-
κό με την Μακάμπι 

Χάιφα, που είχε κλείσει για 
την ερχόμενη Παρασκευή 
(2/12) η ΒΕΡΟΙΑ!

Οι άνθρωποι της «Βασίλισσας», 
έκαναν... δεύτερες σκέψεις για την 
διεξαγωγή του συγκεκριμένου παι-
χνιδιού, καθώς από τη μία η ομάδα 
βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική 
θέση και από την άλλη ακολουθεί ο α-
γώνας «δίχως αύριο» με τον Αλμωπό 
Αριδαίας, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, 
έχοντας στόχο να επικεντρωθούν όλοι 
σε αυτό το κρίσιμο ματς!

Έτσι, οι φίλαθλοι της περιοχής έ-
μειναν... με την όρεξη και δεν θα μπο-
ρέσουν να δουν από κοντά μια ομά-
δα που έπαιξε στο φετινό Τσάμπιονς 
Λιγκ.

Πάντως, το γεγονός ότι το συγκε-
κριμένο φιλικό ακυρώνεται και μάλιστα 
με υπαιτιότητα της ΒΕΡΟΙΑΣ, κάθε 
άλλο παρά τιμά την διοίκησή της, γιατί 
αυτή είπε αρχικά το «ΟΚ», όταν της έ-
γινε η πρόταση, ενώ η ίδια πήρε πίσω 

την συμφωνία, λίγες μέρες μάλιστα 
πριν την διεξαγωγή του αγώνα! Κρί-
μα, γιατί τέτοιες ενέργειες που είναι 
καθαρά ερασιτεχνικές, προσβάλουν 
μια ιστορική ομάδα όπως είναι η «Βα-
σίλισσα του βορρά»!

ΠροςμετάθεσημεΗρακλή.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το ματς 
πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στο 
Καυτανζόγλειο, για την 6η αγωνιστική 
της SL2, έπειτα από αίτημα των «κυ-
ανόλευκων» θα μετατεθεί πιθανότατα 
για την Κυριακή 11/12, αντί της Παρα-
ασκευής 9/12 που είχε αρχικά οριστεί.

πηγη: kerkidasport.gr
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ΒΕΡΟΙΑ: «Ναυάγησε» το διεθνές φιλικό!
Προς μετάθεση το ματς με Ηρακλή

Ανακοι-
νώθη-
κε το 

πρόγραμμα 
της 5ης αγω-
νιστικής του 
πρωταθλήμα-
τος της Super 
League 2, 
με το ματς 
της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ κόντρα 
στον Αλμωπό 
Αριδαίας να 
διεξάγεται την 
Κυριακή 4 
Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά τπ πρό-
γραμμα 

Α ΟΜΙΛΟΣ
Σ Α Β Β Α Τ Ο 

03.12.2022
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, 

Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής (15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.12.2022
AEL FC ARENA, Αναγέννηση Καρδίτσας 

– Νίκη Βόλου (15:00)
ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Θεσπρωτός (15:00)
ΒΕΡΟΙΑΣ,ΒΕΡΟΙΑ–ΑλμωπόςΑριδαί-

ας(15:00)
ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Παναθηναϊκός Β – 

Πανσερραϊκός (15:00)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – ΠΑΟΚ Β (15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.12.2022
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων Πόντου – Α-

πόλλων Λάρισας (15:00)
ΡΕΠΟ: Ηρακλής Λάρισας

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.12.2022
Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ – Ηρόδο-

τος (15:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Παναχαϊκή 

(15:15) /ΕΡΤ3

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.12.2022
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Απόλλων 

Σμύρνης – Χανιά (13:45) / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.12.2022
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Ο-

λυμπιακός Β  (15:00)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα – Ε-

πισκοπή (15:00)
Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική – Κηφισιά 

(15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.12.2022
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea – Α-

ΕΚ Β (15:15) / ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: ΟΦ Ιεράπετρας

SL2 Την Κυριακή ο αγώνας
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ - Αλμωπός Αριδαίας



Χωρίς να πραγματοποιήσει καλή 
εμφάνιση η ομάδα της Βέροιας πείρε 
τους τρεις βαθμούς της νίκης εκτός 
έδρας με σκορ 1-2 στον αγώνα που 

πραγματοποιήθηκε για την 3η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος υποδομών 
Κ16 της ΕΠΣ Ημαθίας απέναντι στην 
ομάδα του Αστέρα Αλεξάνδρειας.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο 
γήπεδο του Νησίου

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πασχαλίδης , Παπαγιαννόπουλος , 

Ράικος , Κίτσας Π. , Μπρινιάς , Μπού-
κλας , Κίτσας Χ. Χαρισούδης , Ρούμο-
γλου , Κούτσιας , Πουλιόπουλος . Έ-
παιξαν και οι Μηνόπουλος , Δούμπης 
, Τριανταφιλλόπουλος , Μαρκόπουλος

ΝΠΣ VERIA Κ16
Σαχπατζίδης , Πίτσης , Στεργιό-

πουλος , Μουχτάρης, Τσουλτσίδης , 
Νανόπουλος , Αβετίδης , Σωτηριάδης 
, Χατζηθεοδώρου , Στραβέλας , Για-
γτζιδης. Στην αποστολή της ομάδας 
ήταν και οι : Μπάμπαλος , Μαμουτο-
πουλος , Κατσαβός , Κούτλας , Κο-
τρώνης , Παυλίδης , Ντοκάι .

ΣΚΟΡΕΡ :
Για την ομάδα της Βέροιας σκόρερ 

ήταν οι Αβετίδης και Μπάμπαλος

Συνέχεια στην πολύ καλή παρουσία του 
στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής έδωσε ο 
Φέρωνας νικώντας στην Βέροια με 27-16 
τον αξιόμαχο Κερκυραϊκό.

Η ομάδα του Τάσου Χατζηπαρασίδη πέ-
τυχε 4 στα 4 και μάλιστα   τις τρεις νίκες (Άρ-
τα, Κερκυραικό και Καστοριά ) εκτός έδρας. 

Επίσης η ομάδα αποτελείται κυρίως από 
παίδες και είναι το φαβορί για την ΄’άνοδο 
στην Α2. 

Ηδη από το ημίχρονο ο Φέρωνας βΈ-
ΡΟΙΑς είχε προηγηθεί 16-6.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-4, 10-4, 12-4, 15-
4, 16-6 ( ημίχρονο ), 18-10, 19-11, 21-13, 

23-14, 24-15, 27-16.
Διαιτητές : Πήτας-Αγγελίδης
Δίλεπτα:  4-2
Πέναλτυ: 5/4, 2/1
ΦΕΡΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Χ.Ταπαντζής 4, 

Αλεξίου 3, Α.Ταπαντζής, Αγερίδης, Φιλιππί-
δης 1, Μπαλτζής 7, Τζωρτζίνης 1, Καμπάς , 
Σιουκιούρογλου 2, Στεφανόπουλος 2, Μαυ-
ρίδης 1, Βασιλειάδης, Χατζηπαναγιώτης 4, 
Μαρκάκης, Κερλίδης 2.   

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ: Σπίγγος, Κουρτέσης 6, 
Νικομάνης, Κούρκουλος 4, Μεσημέρης, Μπί-
ζγκα, Τσιλιμπάρης, Σκορδίλης 3, Ασμάνο-
γλου 1,

Σε άσχημή μέρα βρέ-
θηκαν οι παίκτες της 
Βέροιας στον αγώνα 

που πραγματοποιήθηκε 
για την 5η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος ΕΠΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην ΕΙΔ. 
ΚΑΤ.. Κ17

Στο πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ή-
ταν ισορροπημένος με τις δύο ομάδες 
να προσπαθούν να δημιουργήσουν 
ευκαιρίες. Η ομάδα της Βέροιας κατά-
φερε στο 38΄ της αναμέτρησης να α-
νοίξει το σκορ με τον Δάρλα με ωραία 
απευθείας εκτέλεση από το σημείο 
του κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίχτες 
της Βέροιας δεν ΄΄βγήκαν ποτέ από 
τα αποδυτήρια΄΄και έχασαν την συ-
νοχή στις γραμμές τους με αποτέλε-
σμα οι παίχτες του ΠΑΟΚ να βρούνε 
τους διαδρόμους και τις ευκαιρίες να 
ισοφάρισαν τον αγώνα καταρχήν στο 
55΄ και να προηγηθούν στο 65΄ Στην 
συνέχεια κατάφεραν να διευρύνουν 
το σκορ σε 3-1 που ήταν και το τελικό 
σκορ του αγώνα.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος θα 
δείξει αν το σημερινό αποτέλεσμα θα 

επηρεάσει ή ήταν μια κακή παρένθε-
ση στην πορεία του πρωταθλήματος-

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο 
γήπεδο της Νέας Μάκρης

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣ VERIA Κ17 (Α. Χατζάρας) 

Μπόσινας Καρύδας , Δούκας , Πα-
παδόπουλος , Καφτιράνης , Πανα-

γιωτίδης , Δάρλας , Καρασαρίδης , 
Λαφάρας , Κετόγλου , Σαββίδης ,. έ-
παιξαν και οι : Διαμαντόπουλος , Χα-
τζηπάντος Αδαμίδης , Δημόπουλος ,, 
Βασιλακάκης .

ΣΚΟΡΕΡ :
Για την ομάδα της Βέροιας σκόρερ 

ήταν ο Δάρλας .
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ΝΠΣ Βέροια
Ήττα για την Κ17 στην Θεσ/νικη

από τον ΠΑΟΚ 3-1

Χάντμπολ Β’ Εθνική
Εύκολη νίκη του Φέρωνα Βέροιας

27-16 επί του Κερκυραϊκού

ΝΠΣ Βέροια
Νίκη με 1-2 της ομάδας Κ16

στον Αστέρα Αλεξάνδρειας
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Αήττητη η ΑΕΚ νίκησε
και στη Νάουσα

τον Ζαφειράκη 21-30
Ανώτερη η ΑΕΚ παίζοντας πολύ καλό χάντμπολ, 
νίκησε 30-21 τον Ζαρειφάκη στη Νάουσα, για την 
10ης αγωνιστική της Handball Premier και έφθα-
σε το ρεκορ της στο 10-0. Οι «κιτρινόμαυροι» εξ 
αρχής έδειξαν την απαιτούμενη σοβαρότητα και 
με σωστή διαχείριση του Αλέξη Αλβανού, έφθα-
σαν στη νίκη με 30-21, παρότι οι παίκτες του 
δέχθηκαν 9 φορές δίλεπτη αποβολή!

Η ΑΕΚ προηγήθηκε 9-2 στο 15΄ και στο ημίχρονο με 16-9.
Ο Ηλιόπουλος είχε κέφια [πέτυχε 7 γκολ] ενώ ο ίδιος σημείωσε 

το τελευταίο γκολ της ΑΕΚ με… buzzer beater, πριν τη λήξη του 
ημιχρόνου (16-9).

Στο δεύτερο μέρος, ο «Δικέφαλος» συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό 
και πήρε την νίκη καθαρά και χωρίς άγχος με 30-21.

Για μία ακόμη φορά η ΑΕΚ είχε και στην Νάουσα την ένθερμη 
υποστήριξη των φιλάθλων της. 

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 2-6, 2-9, 5-11, 7-13, 9-16 (ημ.), 10-17, 11-
20, 13-22, 16-24, 19-27, 21-30.

Διαιτήτευσαν Σαπανίδης-Ηλιάδης. 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Κωνσταντίνος Δεληγιάννης): Αθανα-

σίου 1, Μπόλας 1, Καμίζας 1, Τσουβάρας, Τσαγκέρας 1, Θεοδωρό-
πουλος 2, Μπουμπουμέντρας, Τότζιος, Μισαηλίδης 5, Μπιλιούρης, 
Αποστολίδης 3, Μίλοβιτς 2, Βαφείδης 3, Τσατσάς, Δασκαλόπουλος, 
Λόλας 2.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Μάτσκεβιτς, Αραμπατζής 3, Τικ 1, Ζί-
βκοβιτς 4, Μαντάλινιτς 5, Νικολαΐδης, Αλμέιδα, Ηλιόπουλος 7, Πα-
παδιονυσίου, Λιάπης 2, Άρσιτς, Καλόμοιρος, Σόκολιτς 1, Τσιτομπί 
1, Λέμος 1, Κεδέρης 5.

Δίλεπτα: 1-9. Πέναλτι: 0/3-1/1.

Για το πρωτάθλημα κορασί-
δων ο Ποσειδώνας με επι-
βλητική εμφάνιση κέρδισε 

μέσα στην Βέροια την Αριδαία 
με 3-0 σετ (25-4,25-10,25-10).

Έχοντας σαν αιχμή το πολύ δυνατό σέρ-
βις δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ομάδα 
της Αριδαίας να αντιδράσει και να διεκδικήσει 
κάτι καλύτερο. Ο προπονητής της ομάδας 
είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλες 
τις αθλήτριες του και να δοκιμάσει διάφορα 
σχήματα.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος): Καπνά Η-
λιάνα, Βέιου Μελίνα, Παντσιου Βασιλική, 
Χατζηαθανασίου Άννα, Μπασιά Μαριαλένα, 
Θεοδωρακοπούλου Άννα, Χαρίση Αθανασία, 
Γιουβανούλη Δήμητρα, τσακιριδου Ευδοξία, 
Κατσιγιάννη Ιωάννα, Πελαλιδου Μαριάννα, 
Πετρίδου Δήμητρα, Βοργιανζιδου Ελένη.

ΓΣΓρεβενών-Ποσειδώνας3-1
Για το πρωτάθλημα γυναικών Κεντροδυ-

τικής Μακεδονίας ο Ποσειδώνας Βέροιας 
έχασε μετά από ένα συναρπαστικό και αμφίρ-
ροπο παιχνίδι από τον Γ.Σ. Γρεβενών με 3-1 
σετ (26-24,14-25,20-25,26-28).

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες με 
την ομάδα τών Γρεβενών ποιο ψύχραιμη και 
έμπειρη στις κρίσιμες στιγμές να τελειώνει 
της φάσεις και να κερδίζει το ματς.

Μεγάλο το κέρδος για τις νεαρές αθλήτρι-
ες του Ποσειδώνα που κέρδισαν εμπειρίες 
από τον αγώνα αυτόν.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος): Τσανασιδου 
Κική, Κυριακίδου Παναγιώτα, Τσανασιδου 

Ελβίρα, Γιδιώτη Ειρήνη, Πάντσιου βασιλική, 
Μπέη Βασιλική, Γιορεντζίδου Νικολέτα, Κα-
πνά Ηλιάνα, Μπασιά Μαριαλένα, Βέιου Μελί-
να, Χατζηαθανασίου Άννα.

Τρία παιχνίδια έγιναν το Σάβ-
βατο (26/11) για την 8η αγωνιστική 
του πρώτου ομίλου της Α’ ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ, με τους Αετούς Βέροιας και 
τον ΓΑΣ Αλεξάνδρεια να πετυχαί-
νουν νίκες.

Την Κυριακή ο  ΑΟΚ  κέρδισε 
στο Δίον τον Βαφύρα με 34-53 

Η αγωνιστική θα συνεχιστεί σή-
μερα (27/11) με το ματς Βαφύρας 
Δίου - ΑΟΚ Βέροιας και θα ολοκλη-
ρωθεί την Δευτέρα (28/11) με την 
αναμέτρηση Αιγινιακός - Ζαφειρά-
κης Νάουσας.

Αναλυτικά τα παιχνίδια των ο-
μάδων της Ημαθίας:

ΑΕΤΟΙΒΕΡΟΙΑΣ-ΒΑΤΑΝΙΑ-
ΚΟΣ86-52

Έχοντας σε εξαιρετική μέρα ό-
λους τους παίκτες που αγωνίστη-
καν, οι Αετοί Βέροιας επικράτησαν 
με 86-52 του Βατανιακού και έφτασαν στην 8η 
νίκη σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα.

Μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρώτου 
γύρου, η ομάδα της Ημαθίας έκανε την καλύ-
τερη της εμφάνιση τη φετινή σεζόν, «κλειδώ-
νοντας» αμυντικά τον τρίτο της βαθμολογίας 
Βατανιακό, σκοράροντας αφειδώς μάλιστα 
ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Στο διάστημα αυτό, έβαλε ουσιαστικά τις 
βάσεις για τη σημερινή επικράτηση, καθώς το 
επιμέρους 27-10, δεν άφηνε και πολλά περι-
θώρια αμφισβήτησης.

Από το σημείο εκείνο και μετά, ο κόουτς 
Οκλαλιώτης έκανε το αγαπημένο του rotation, 
χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες που είχε 
τη διάθεση του, κι αυτοί δεν τον άφησαν…πα-
ραπονεμένο, έχοντας τρομερό πλουραλισμό 
στο σκοράρισμα!

Τα δεκάλεπτα : 19-14, 46-24, 67-37, 86-52
Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Ξυλουργίδης, 

Πάππου 4, Σιδηρόπουλος 2, Γκανάς 5 (1), 
Πετρόπουλος 6, Χατζηχαρίσης 5, Λέφας 18, 
Παπαδόπουλος Ι.Π. 4, Γιαμπατζίδης 5 (1), 
Ιωσηφίδης Κ. 5, Παπαδόπουλος Ι.Μ. 14, Ιω-
σηφίδης 18 (4)

Βατανιακός (Πόσιος) : Μαρμαρίδης 4, Σια-
πάκας 7 (1), Γκόρτσος, Βαρβούτης 6, Λάλλας 
1, Πόσιος, Κοτσιμπέλη 7, Βαρδακώστας 4, 
Ακερμανίδης 4, Μπίσμπας 23 (2).

ΠΑΝΘΗΡΕΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ49-76
H Αλεξάνδρεια έλεγξε τον αγώνα από το 

δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, αποσπάστηκε 
στο σκορ στο τρίτο, βρήκε τις λύσεις στην 
επίθεση όταν οι γηπεδούχοι προσπάθησαν 
να ανακάμψουν κι έφτασε στην τρίτη του νίκη 
σε οκτώ αγώνες, με τους Πάνθηρες οι οποίοι 
δεν ήταν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο ημί-
χρονο, ωστόσο συνεχίζουν να παρουσιάζουν 
συγκεκριμένες αδυναμίες, οι οποίες δεν τους 
επέτρεψαν και σήμερα να παραμείνουν στη 
διεκδίκηση της νίκης.

Διαιτητές: Φελεκίδης, Σιώκας.
Δεκάλεπτα: 18-17, 26-34, 39-55, 49-72.
ΠΑΝΘΗΡΕΣ: (Χρυσίδης) Χαρισσόπουλος 

2, Παναγιωτής 5 (1), Βουτσακόπουλος Α. 5 
(1), Κουτσικάς 4, Γεωργόπουλος, Σεραφείμ 3 
(1), Βουτσακόπουλος Θ. 9,  Δημητρόπουλος 
13 (2), Μάνης, Ζήσκας 8 (2).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Τσοπουρίδης) Παπαδό-
πουλος, Μουλγκέτσι 15 (3), Μπατιάκος, Πα-
ντοφλίδης 7 (1), Τσοπουρίδης, Καρκανιάς 35 
(3), Νταμτσιόπουλος 1, Πρόιος 4, Καραγιάν-
νης 1, Παπουλίδης 9 (3).Άνετη εκτός έδρας 
νίκη σημείωσε στην Πιερία ο ΑΟΚ. Επικράτησε 
του Βαφύρα με 34-53 και πρόσθεσε άλλους 
δυο βαθμούς στην φετινή του συγκομιδή. 

ΒαφύραςΔίου-ΑΟΚΒέροιας34-53

Η ομάδα της Βέροιας κυριάρχησε από το 
πρώτο δεκάλεπτο, ξέφυγε στο σκορ και δεν 
επέτρεψε στον αντίπαλο σε κανένα σημείο του 
ματς να ανακάμψει και να απειλήσει.

Διαιτητές: Ταρενίδης Στ., Ταρενίδης Κ.
Δεκάλεπτα: 5-17, 15-27, 22-43, 34-53.
ΒΑΦΥΡΑΣ: (Σαραπτσής) Καραμπατάκης 3 

(1), Κακαμούκας 2, Λαμπονίκος 11 (1), Αυτζό-
γλου, Σιώκας 4, Τσιμήτρης 3 (1), Βαβατσιού-
λας, Ίτσιος 3, Αγοραστός 6, Παπαδόπουλος 2.

ΑΟΚ: (Κοτσάμπασης) Παγγούρας 6 (2), 
Ζάννος 11 (3), Χρήστου Κ, Τσαχουρίδης 5, 
Ντουλαβέρης 4, Κόγκας, Κασαμπαλής 7, Γιαν-
νόπουλος 8 (2), Τριχόπουλος 7 (1), Χρήστου 
Α., Κόγκας Δ. 4.

Τααποτελέσματα
Πάνθηρες – Αλεξάνδρεια  .................49-72
ΑΓΕ Πιερίας – ΑΚΕ Πιερίας  .............75-69
Αετοί Βέροιας – Βατανιακός .............86-52
Βαφύρας Δίου – ΑΟΚ Β  ...................34-53
Αιγινιακός – Ζαφειράκης Ν (Δευτέρα 21:30)

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΑΚΕ Πιερίας – Βαφύρας Δίου
Αλεξάνδρεια – ΑΓΕ Πιερίας
Ζαφειράκης Νάουσας – Αετοί Βέροιας
Βατανιακός – Πάνθηρες
ΑΟΚ Βέροιας – Αιγινιακός

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

28-11-2022 μέχρι 

04-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ
Νίκες για Αετούς Βέροιας και ΓΑΣ Αλεξάνδρεια

Τετάρτη 30-11-2022

14:30-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗ  ΦΥΚΑΤΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντω-

νίου) 23310-67420

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0

Μ ΠΟΥΛΑ Σ Ι Κ Η Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

19:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-

ΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-

ΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

Φαρμακεία

Ποσειδώνας Βέροιας
Νίκη για τις κορασίδες, ήττα για τις γυναίκες
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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.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα Κυριωτίσσης Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυαγα-
πημένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς και αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Αγρυπνία 
στην Υπαπαντή της Βέροιας
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι την Πέμπτη 1 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον ιερό ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας 
Θα τελεσθεί  αγρυπνία στην μνήμη του οσίου Πορφυρίου του 

αγιορείτου από την 
20.30η  έως την 24.00η  νυκτερινή.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 
– ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πρόγραμμα πανηγύρεως
Οι ιερές ακολουθίες για την πανήγυρη του Ιερού μας Ναού θα 

τελεστούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022
6 μ.μ. – 8 μ.μ.: Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του αγίου 

Σάββα μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
7 π.μ. – 10.30 π.μ.: Ορθρος της εορτής του αγίου Σάββα και ιε-

ρατικό συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
5 μ.μ. – 6.30 μ.μ. : Μεθεόρτιος πανηγυρικός εσπερινός και παρα-

κλητικός κανών του αγίου Σάββα.
Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τίθεται εις προσκύ-

νησιν το ιερό λείψανο του αγίου Σάββα, προστάτου της Ενορίας.

Δισαρχιερατικό Συλλείτουργο για 
τον Άγιο Κλήμη στην Ιερά Μονή του 
Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας
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Νοεμβρίου στην πανη-
γυρίζουσα Ιερά Μονή 
του Τιμίου Προδρόμου 
Σκήτης Βεροίας τελέ-
στηκε Δισαρχιερατικό 
Συλλείτουργο με την 
ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Κλήμεντος Αρχι-
επισκόπου Αχρίδος, η 
κάρα του οποίου απο-
θησαυρίζεται στην Ιερά Μονή. 

 Στο Δισαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Βελίκης κ. Σιώνιος, Ιεράρχης της Εκκλησίας της Βουλ-
γαρίας, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο και συμμετείχε ο 
Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο. 

 Μετά το πέρας της πανηγυρικής Θείας Λειτουργία οι Αρχιερείς 
και οι ευλαβείς προσκυνητές, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και 
να ξεναγηθούν στην έκθεση υδατογραφιών του κ. Αποστόλου Χολέ-
βα.

«ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ»
O εκπαιδευτικός 

κ. Δημήτριος Μανιώτης, 
ομιλητής σήμερα Τετάρτη 

30 Νοεμβρίου
Τήν Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευ-

ματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος ὄροφος) ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θά εἶναι ὁ κ. Δη-
μήτριος Μανιώτης, ἐκπαιδευτικός, μέ θέμα: «Οἰκογένεια καί 
σχολεῖο. Οἰκοδομώντας μία οὐσιαστική σχέση». 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 
η υποβολή αιτήσεων στο 

Κοινωνικό  Παντοπωλείο και 
Φαρμακείο του Δήμου Νάουσας 

Ξεκινά την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής 
των αιτήσεων των δικαιούχων που πληρούν τις απαιτούμε-
νες προϋποθέσεις προς ένταξη στην «Δομή Παροχής Βασι-
κών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας».

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου 
της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέ-
σω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού, που 
πλήττονται ή απειλούνται από την φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό.

Στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών έχουν δικαίω-
μα συμμετοχής άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της 
φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ). 

 Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωνα συμμετοχής θα 
πρέπει:

-να είναι κάτοικοι στα όρια του Δήμου Νάουσας,
-να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου (ευρισκόμενοι σε κα-

τάσταση φτώχειας/απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της 
οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο εισόδημα, δικαιούχοι/
αιτούντες διεθνούς προστασίας).

Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, με αυτο-
πρόσωπη παρουσία των ωφελούμενων, στην Δομή Στήριξης 
(Κτίριο Λόγγου Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα), από την 
Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 
και ώρες 9:00 - 13:00. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει η δια-
δικασία αξιολόγησής τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα δημοσιευτούν ανα-
λυτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας  naoussa.gr 

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσε-
ων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται, τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες, στο Κοινωνικό Παντοπωλείo – Κοινωνικό  
Φαρμακείο του Δήμου Νάουσας, στα τηλέφωνα 2332029936  
και 2332029915.

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρα-

σμος», το Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας, το 1ο 
ΕΠΑΛ Βέροιας, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας, το 
ΕΝΕΕΕΓΥΛ Βέροιας και η Οργάνωση Α21, στο 
πλαίσιο της πρόσφατης διοργάνωσης εκδήλω-
σης με αφορμή την 25 Νοέμβρη, Διεθνή Ημέρα 
για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών,  
ευχαριστούν θερμά, για την ανιδιοτελή συνει-
σφορά τους, τους κάτωθι ανθοπώλες και τις 
επιχειρήσεις: 

- Λουλούδια «Δημήτρης»
- Άνθη – Φυτά «Γαρδένια» (Λαγοπούλου Ηλιάνα)
- Λουλούδια «Λευτέρης»
- Φυτώρια «Μητρόπουλος»
- «Ανθέων Τέχνη» (Στυλίδου Χαρίκλεια)
- Γεωργικά Εφόδια (Κιατικίδης Νικόλαος)
- «Ανθοκίνηση» (Προφυλλίδου Στέλλα)
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς του επιχει-

ρηματικού κόσμου συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της 
ποιότητας ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη 
μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον τοπικό μας 
πολιτισμό.

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 30 Νο-

εμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Π. 
Λυκογιάννης η Φρειδερίκη Τρ. Νομι-
κού σε ηλικία 82 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 30 Νο-

εμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Αικατερίνη Τσέκα σε 
ηλικία 98 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης 
Χαρ. Αβραμίδης σε ηλικία 61 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 

περιοχή Μακροχωρίου, 

πίσω από το Lidl, με 

ροδακινιές. Τηλ.: 6973 

339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδίου 

(μετά τη γέφυρα προς 

Εργοχώρι) εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην περιο-

χή Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής δό-

μησης 1,2, Διογένους με 

Πιερίδων Μουσών γω-

νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-

ρά στο κέντρο της Βέ-

ροιας γκαρσονιέρα μέ-

χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 

Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλιμα-

τιστικό, θέα. Προτείνε-

ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 

και κέντρου. Τιμή 270 

ευρώ. Πληροφορίες: 

mapapad@otenet.gr 

6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ροφος, Ανοίξεως 52. 

Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 

852826.

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

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

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

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6973735020

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ όχι μεσιτικα
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΙΑΤΡΕΙΟ 7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

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

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

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

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

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

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

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

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

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

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 
με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 
10. Διαθέτει  μεταλλικό ρο-
λό ασφαλείας.  Τηλ. :  6986 
731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

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

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως 
εξοπλισμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κε-
ντρικό πεζόδρομο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 6971831009.

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα για πενθή-
μερηημιαπασχόληση:

Υπάλληλο Αποθήκης
Ο υπάλληλος αποθήκης θα στελεχώσει την υπάρχουσα ομάδα 

μας και θα είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, 
την οργάνωση και τη συντήρηση της αποθήκης.  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Μοναδική επιτυχία σημείωσε 
ο ετήσιος χορός τμημάτων της 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
με εκατοντάδες κόσμου να γεμίζει 
ασφυκτικά το οικογενειακό κέντρο 
«Κτήμα Γκαντίδη», το βράδυ του 
Σαββάτου 26 Νοεμβρίου 2022.

Την  παρουσίαση της εκδή-
λωσης έκανε η κ. Χρυσάνθη Ε-
λευθεριάδη ενώ  χαιρέτησε τους  
παρευρισκόμενους  εκ μέρους του 
Δ.Σ. ο πρόεδρος της Λέσχης  κ. 
Νίκος  Τουμπουλίδης παρουσι-
άζοντας το διοικητικό συμβούλιο 
στους παρευρισκόμενους, τονί-
ζοντας την ανάγκη για  ομοψυχία  
και  ενότητα  καθώς  οι  μεγάλες  ι-
δέες  και αξίες  που  μας  ενώνουν  
είναι  διαχρονικές  και  αποτελούν 
για  όλους  μας   παρακαταθήκη  
των  προγόνων  μας.

Η βραδιά ξεκίνησε με  τα χορευτικά τμήματα της Λέσχης που  
έδωσαν και πάλι το βροντερό παρόν. Η διαδοχική εμφάνιση 
των τμημάτων αρχαρίων, παιδικού, εφηβικού  και του τμήματος 
ενηλίκων εντυπωσίασαν τους θεατές.Αποκορύφωμα της εκδή-
λωσης αποτέλεσε η παρουσίαση του τμήματος παραστάσεων 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Οι χορευτές έδωσαν τον καλύτε-
ρό τους εαυτό και πλημμύρισαν την αίθουσα με κέφι, ζωντάνια 
και ενθουσιασμό, ενώ το φινάλε ήταν για άλλη μια φορά εντυ-
πωσιακό με την απόδοση από το ανδρικό τμήμα του Πυρρίχιου 
χορού(Σέρα).

Η βραδιά συνεχίστηκε με πλούσιο παραδοσιακό ποντιακό 
πρόγραμμα, με τους  Αλέξη Παρχαρίδη και  Γιάννη Κατωτοικίδη 
στο τραγούδι και τη λύρα, τους Φάνη Κουρουκλίδη στη λύρα, 
τον Βασίλη Φολίνα στο αγγείο και τους Ανδρέα Νικηφορίδη και 
Άκη Στολτίδη στο νταούλι  καθώς  επίσης  και  τον  Γιώργο Φου-
ντουκίδη στα  πλήκτρα.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη των τμημάτων, τον χορο-
διδάσκαλο κ. Βαγγέλη Ιντζεβίδη, τον χοροδιδάσκαλο του τμή-
ματος ενηλίκων κ. Χαράλαμπο Καπουρτίδη, τους  υπεύθυνους 
των τμημάτων κ. Γιάννη Κοτίδη, κ. Ευαγγελία Τογκουσίδου 
και κ. Ζωή Κουρούκα, τις υπεύθυνες ιματιοθήκης Ευαγγελία 
Τογκουσίδου, Όλγα Παπαδοπούλου και Λένα Μιχαηλίδου και 
κυρίως τους γονείς των παιδιών που είναι πάντα αρωγοί στην 
προσπάθεια της λέσχης για την διάσωση και διάδοση της  πα-
ράδοσης  και του πολιτισμού μας.

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υφυπουρ-
γός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος, οι βουλευτές 
Ημαθίας κ. Τσαβδαρίδης Λάζαρος, Τόλκας Άγγελος και Μπαρ-
τζώκας Αναστάσιος, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κων/
νος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας 
και πρώην πρόεδρος της λέσχης  κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, 
ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας-περιβάλλοντος κ. Παπαδόπου-
λος Βασίλης, ο  Αντιδήμαρχος  ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. 

Γρηγοριάδης Καλλίστρατος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» και μέλος του Δ.Σ. της 
Π.Ο.Ε. κ. Καγκελίδης Αντώνης, το μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Ε και 
πρώην πρόεδρος της λέσχης  κ. Καπουρτίδης Χαράλαμπος, 
το μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα 
και πρώην πρόεδρος της λέσχης κ. Ζευγαρόπουλος  Λάζαρος,ο 
πρόεδρος της Πατρίδας Γιάννης Σιδηρόπουλος,ο Γραμματέας 
του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας και πρώην χοροδιδάσκα-
λος της λέσχης Σουμελίδης Μιχάλης, ο δημοτικός σύμβουλος 
Πουλτίδης Γιώργος  καθώς και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων: 
Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»,Ποντίων Αλεξάνδρειας  και 
Περιχώρων, Αγίου Γεωργίου Βέροιας, Ευξείνου Λέσχης Μαρί-
νας, Ευξείνου Λέσχης Αλμωπίας, Ευξείνου Λέσχης Σκύδρας, 
Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατέως «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» , Ευξείνου 
Λέσχης Επισκοπής, Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας, 
Συλλόγου Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας και Πολιτιστικού  Συλ-
λόγου  Παλατιτσίων.

Το Δ.Σ. της Λέσχης ευχαριστεί τα ηλεκτρονικά μέσα και τις 
τοπικές εφημερίδες για την προβολή της εκδήλωσης, όλους 
τους συντελεστές που συνέβαλαν στην προετοιμασία και την 
πραγματοποίηση της αλλά κυρίως να ευχαριστήσει όλους τους 
φίλους και τα μέλη  της Λέσχης  που τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση, χόρεψαν και διασκέδασαν,  διατηρώντας 
το κέφι αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε λα-

χειοφόρος αγορά. Για τους  αριθμούς που κληρώθηκαν με τα 
αντίστοιχα δώρα  μπορείτε να ενημερωθείτε από τη Γραμματεία 
στο τηλέφωνο 2331072060 τις ώρες που είναι ανοικτή η λέ-
σχη(5-8 μμ). 

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

Μ.Α.μ.Α: Βιωματική δράση σε 
συνεργασία με την Τροχαία Βέροιας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των Τροχαίων Δυστυχη-
μάτων επικοινωνήσαμε με τον Διοικητή Τροχαίας Βέροιας κύριο Παρούτογλου, για μία 
βιωματική δράση στον χώρο του ΚΔΑΠ, ο οποίος άμεσα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά 
μας, με εκπρόσωπο τον Ανθυπαστυνόμο κο. Κοπαλίδη Αγαθοκλή.

Ο κος Κοπαλίδης εξήγησε στα παιδιά πώς πρέπει να περνάνε τους δρόμους απ’ 
τις διαβάσεις, ότι πάντα πρέπει να κοιτάμε τρεις φορές, πρώτα από αριστερά, μετά 
δεξιά και μετά πάλι αριστερά, και εφόσον δεν έρχεται αμάξι τότε να περνάμε. Επίσης, 
φόρεσε στα παιδιά μάσκες προσομοίωσης μέθης, μέσω των οποίων αντιλήφθηκαν 
πώς βλέπει όταν οδηγάει κάποιος υπό την επήρεια αλκοόλ σε στάδια, ναρκωτικών 
ουσιών και άλλων παραισθησιογόνων. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Ανθυπαστυνόμο κο. Κοπαλίδη, τον Διοικητή Τροχαίας 
Βέροιας κο. Παρούτογλου, καθώς και το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του συλλόγου
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ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
...αρ΄αέτς γομούνταν τα μαγαζία...

P Ζήσαμε για να ακούσουμε 
ότι όλα τα έκανε η πρεσβυτέρα…

P Τι είναι τελικά αυτή η πρε-
σβυτέρα που ακούμε τελευταία; 
Θύτης ή υπερασπιστική γραμμή;

P Τέτοια τραβώ κι εγώ με την 
αγάπη σπίτι, παρότι πρεσβύτε-
ρος.

P Χθες έκανε το 4ο εμβόλιο και 
μου είπε να κάνω τις δουλειές του 
σπιτιού. Υπάκουσα χάριν της επι-
στήμης.

P Και της σωματικής μου ακε-
ραιότητας φυσικά.

P Από την άλλη, σκέφτηκα ότι 
τις δουλειές στο σπίτι τις κάνω εγώ 
364 μέρες τον χρόνο. Και θα μας 
ξεγελάσει εμάς ένα εμβόλιο;

P Α! Δωρεάν τα φάρμακα για την πρόληψη 
του έιτζ, λέει ο υπουργός Υγείας. Θα τον πεθά-
νει τον πατέρα του ο Πλεύρης.

P «Άριελ» λέει το όνομα της νέας κακοκαιρί-

ας. Που πάντα μάς θυμίζει οικεία κακά.

P Ειδικά αν είσαι εκείνο το αρσενικό στον 
κόσμο που έβαλε τα περισσότερα πλυντήρια.

P Σιγά μην έρχεται και η κακοκαιρία «Tide» 
να πούμε.

P Συνεχίζεται το Μουντιάλ. 
Πολλά γκολ, πολλά πλεονεκτή-
ματα, πολλές καθυστερήσεις, 
καμία αποβολή.

P Να δείτε που η παγκόσμια 
κοινότητα συνωμοτεί για να κάνει 
την κόκκινη κάρτα ενδοοικογενεια-
κή εσχάτη των ποινών.

P  Κι αυτός ο Ρονάλντο, ά-
νεργος ων κάθεται και παί-
ζει μπάλα στο Κατάρ; Τόσα 
Voucher έχει να αξιοποιήσει.

P Και:
Ένας άντρας με πρόβλημα 

στύσης πάει στον γιατρό.
- Γιατρέ δεν έχω στύση .
- Καλά θα σου χορηγήσω εν-

δοφλέβια στο μόριό σου αυτό το 
κόκκινο υγρό.

Μετά από μία εβδομάδα ο τύ-
πος πηγαίνει ξανά.

- Γιατρέ τίποτα δεν έγινε, κανέ-
να αποτέλεσμα…

- Καλά , τότε θα δοκιμάσουμε 
αυτό το μπλε υγρό!

Μετά από μία εβδομάδα ξανά 
στον γιατρό.

- Γιατρέ τι θα γίνει; Δεν καταφέρνουμε τίποτα!
- Καλά. Τελευταία προσπάθεια ενδοφλέβιας 

με αυτό το γκρι υγρό. Αν δεν πιάσει θα σκίσω το 
πτυχίο μου!

Μόλις γίνεται η ένεση, ο τύπος έχει άμεσο απο-
τέλεσμα! Χαρούμενος πηγαίνει σπίτι και κάνει τη 

‘δουλειά’ με τη γυναίκα του όλο το βράδυ.
Περνάνε ωστόσο πέντε μέρες, κι εκείνος ακό-

μη είναι… καμαρωτός! Πηγαίνει λοιπόν γρήγορα 
στον γιατρό .

- Γιατρέ βοήθεια! Τώρα δεν πέφτει!
- Εμ! Το τσιμέντο άμα πήξει…!

Κ.Π.
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