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Εκ των ΤΑΞΙ άρξασθαι
για την πράσινη, ηλεκτρική 

αυτοκίνηση!
Ένα σημαντικό πρόγραμμα επιδότησης ξεκινά τη 

νέα χρονιά για την αντικατάσταση των παλαιών ΤΑΞΙ με 
νέα ηλεκτροκίνητα. Πρόκειται για μια κίνηση της κυβέρ-
νησης που έχει την προφανή πράσινη και φιλική προς 
το περιβάλλον στόχευση, αφού η απόσυρση των πε-
τρελαιοκίνητων ΤΑΞΙ που είναι η πλειοψηφία θα μειώσει 
δραστικά τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Περαιτέρω 
όμως δίνει μια προοπτική στους επαγγελματίες, αφού 
τα υγρά καύσιμα είναι πλέον «τσουχτερά» και παρά την 
αύξηση στα κόμιστρα οι ταξιτζήδες δεν «βγαίνουν». Η 
ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει τζάμπα κίνηση, ωστόσο 
η οικονομική διαφορά είναι σημαντική. Αυτή εξάλλου 
φαίνεται να είναι και η εξέλιξη στην αυτοκίνηση, που 
μέσα στα επόμενα χρόνια η ηλεκτροκίνηση θα καταλά-
βει το μεγαλύτερο μέρος του στόλου. Από τα ΤΑΞΙ θα 
ξεκινήσει η πρώτη μαζική προσπάθεια αντικατάστασης 
παλαιών οχημάτων και προφανώς η κυβέρνηση θα 
πρέπει σταδιακά να δώσει οικονομικά κίνητρα και να 
τρέξει προγράμματα απόσυρσης για επαγγελματίες 
και ιδιώτες, ώστε σε λίγα χρόνια οι δρόμοι μας να είναι 
ήσυχοι χωρίς μηχανικούς θορύβους και κυρίως πράσι-
νοι-καθαροί χωρίς ρύπους από αυτοκίνητα!!! 

Ζήσης Μιχ. Πατσικας

Πρόβλημα οι ελλείψεις 
φαρμάκων – Αυστηρή 
προειδοποίηση Πλεύρη

Δηλώσεις για τις ελλείψεις φαρμάκων έκανε ο υπουργός 
Υγείας Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου 
ανέφερε «ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι οι μητέρες εταιρίες 
(οι κατασκευάστριες) σπρώχνουν τα φάρμακά τους εκεί που 
αυτά πωλούνται πιο ακριβά» και οτι «με περισσότερες πα-
ραγγελίες και έλεγχο στις φαρμακοβιομηχανίες προσπαθεί  
να λύσει το κομμάτι αυτό».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε απαγορεύσει τις εξαγωγές σε 
260 φάρμακα και παράλληλα ελέγχονται οι φαρμακαποθή-
κες. Οποίος κρατάει στοκ, δεν θα ξαναεργαστεί στον χώρο 
του φαρμακείου. Θα ανοίξει φάκελος στον εισαγγελέα και ό-
σες φαρμακαποθήκες κρατάνε στοκ να το δηλώσουν άμεσα 
αλλιώς θα το μετανιώσουν. Θα πάνε στα ποινικά δικαστήρια 
και θα κλείσουν» τόνισε σε αυστηρό τόνο ο Θάνος Πλεύρης.

*Με την ευκαιρία να προσθέσουμε σε ότι αφορά εμάς 
τους πολίτες, να μην κρατάμε φάρμακα που δεν χρειαζόμα-
στε στα συρτάρια μας. Αν δεν έχουν λήξει μπορούμε να τα 
διαθέσουμε σε Κοινωνικά Φαρμακεία!
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99,6
Στην εκπνοή της φετινής 

χρονιάς οι δημοσιογράφοι 
και παραγωγοί των εκπο-
μπών του ΑΚΟΥ 99,6 θα 
βρεθούν όλοι μαζί σε μια 
«συλλεκτική» δίωρη εκπο-
μπή που θα ξεκινήσει στις 
11 το πρωί. Μαζί τους οι 
συνεργάτες Μάκης Δημη-
τράκης με λαογραφικές 
αναφορές για την Πρωτο-
χρονιά και ο Τάσος Βασιάδης που ζωντανά θα διαβάσει το πρώτο παραμύθι που είχε στην εκπομπή του στον ΤΥΠΟΣ 
FM το 1988! Και σε live streaming με εικόνα και φουλ εορταστική διάθεση, μηνύματα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και 
πολλές-πολλές ευχές για μια Καλή Χρονιά!!! Συντονιστείτε στον ΑΚΟΥ 99,6, στο www.akou996.gr και στην σελίδα του 
ΑΚΟΥ 99,6 στο facebook.

Πέταξαν ξανά τα ιπτάμενα φαναράκια του Συλλόγου 
Εργοχωρίου στον ουρανό της Βέροιας!!! 

Μια ξεχωριστή εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 
2022 στον συνοικισμό του Ερ-
γοχωρίου, στη Βέροια, η οποία 
διοργανώθηκε από τον τοπικό 
πολιτιστικό Σύλλογο και τους 
κατοίκους της περιοχής, τα «φα-
ναράκια των ευχών». 

Αρχικά, τα παιδιά του Εργο-
χωρίου έψαλλαν χριστουγεννιά-
τικα τραγούδια και τα κάλαντα, 
υπό την διεύθυνση των εκπαι-
δευτικών Μαρίας Μακριδάκη και 
Γιώτας Πασχούλα, αποσπώντας 
το πιο θερμό χειροκρότημα των 
εκατοντάδων παρισταμένων. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φώτης Τηλιόπουλος καλωσόρισε τον κόσμο, ενώ μαζί με τον Νίκο Γκιλιόπουλο έδειξαν 
πως λειτουργεί η κατασκευή με τα ιπτάμενα φαναράκια. Κάθε οικογένεια ή παρέα πήρε από ένα τέτοιο φαναράκι δωρεάν 
και ο ουρανός γέμισε με δεκάδες φωτεινές... ευχές! 

Παράλληλα, άναψε μεγάλη φωτιά για να ζεστάνει ακόμα περισσότερο την βραδιά, ενώ όλοι είχαν την ευκαιρία να κερα-
στούν ζεστό κρασί και εδέσματα, που έφτιαξαν γυναίκες της περιοχής και επιμελήθηκε η Αθηνά Τζιούρτζια. 

Ήταν μια όμορφη εκδήλωση και προσέλκυσε πολύ κόσμο από όλη την πόλη της Βέροιας και όχι μόνο. Πραγματοποιή-
θηκε για 2η χρονιά, καθώς ξεκίνησε το 2019 αλλά λόγω του κορωνοϊού είχε σταματήσει. 

Πλέον, όλοι μιλούν για έναν νέο θεσμό στην πόλη που... ήρθε για να μείνει! Και αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελε-
στές της εκδήλωσης που κάνουν το Εργοχώρι να ακούγεται για ωραία πράγματα!

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες στο laosnews.gr

Στην δεκαετία μειώνεται η παραγραφή
των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ

και στην πενταετία μετά το 2026
Σε 10 χρόνια -από 20 που ίσχυε μέχρι σήμερα- μειώνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου 

να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου 4997/2022.

Εάν η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και η οφειλή δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο μέσα σε αυτό το διά-
στημα, οι οφειλές παραγράφονται. Η διάταξη αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες).

Για την παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών δεν απαιτείται αίτηση ασφαλισμένου. Η διαδικασία παραγραφής 
των βεβαιωμένων γίνεται κεντρικά και μαζικά κάθε έτος από τις υπηρεσίες του KEAO και οι εν λόγω οφειλές δεν θα εμφα-
νίζονται στην καρτέλα του οφειλέτη.

Επιπλέον, οι οφειλές που δημιουργούνται από το 2026 και μετά θα παραγράφονται στα πέντε χρόνια, ώστε οι χρόνοι 
παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών.

Τονίζεται πως το ενδεχόμενο παραγραφής παύει να ισχύει όταν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ- εντός της 10ετίας- ειδοποιήσει 
με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδο-
ποίηση, εφόσον υπάρξει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, επιβολή 
κατάσχεσης επί κινητής/ακίνητης περιουσίας ή απαίτησης εις χείρας Τρίτου, προσδιορισμός προγράμματος πλειστηρια-
σμού κ.λπ.) κ.α.

Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους για οφειλές των εργοδοτών τους κατά το 
χρονικό διάστημα της περιόδου 2006-2011, που- βάσει της νέας διάταξης- έχουν παραγραφεί.

Τέλος, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θέλει να υποβάλλει ένσταση σχετικά με την παραγεγραμμένη οφειλή, μπο-
ρεί να το πράξει απευθυνόμενος στην Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ στην οποία ανήκει.
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Κ. Σκρέκας: Με 22.500 ευρώ επιδοτείται η αντικατάσταση 
παλαιών ΤΑΞΙ με νέα ηλεκτρικά οχήματα 

-Ποιοι θα είναι οι όροι  και οι ωφελούμενοι του προγράμματος
Ξεκινά από τις 9 Ιανουαρίου η υποβολή 

αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Πρά-
σινα ΤΑΞΙ», μέσω της οποίας επιδοτείται 
με 22.500 ευρώ η αντικατάσταση παλαιών 
ταξί με νέα ηλεκτρικά. Όπως ανακοίνωσε 
χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, τίθεται παράλληλα σε λειτουργία η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης https://
prasinataxi.gov.gr όπου θα υποβάλλονται οι 
αιτήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η νέα δράση «Πράσινα ΤΑΞΙ» συνολικού 
προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, χρημα-
τοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο 
των οχημάτων ΤΑΞΙ που κυκλοφορούν εντός 
της ελληνικής επικράτειας με αντικατάσταση 
περίπου 2.000 παλιών και ρυπογόνων ταξί 
με νέα αμιγώς ηλεκτρικά.

Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνα-
τότητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος 
ΤΑΞΙ, για αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) 
αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ καθώς 
και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» 
σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήμα-
τος.

Η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρχε-
ται σε ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό να 
αγγίζει τις 17.500 ευρώ και την υποχρεωτική απόσυρση οχήματος 
ΤΑΞΙ, να επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω 
και τους νέους έως 29 ετών, με ξεχωριστή προσαύξηση σε κάθε 
κατηγορία.

Ειδικότερα οι όροι υλοποίησης του προγράμματος έχουν ως 
εξής:

Ωφελούμενοι του προγράμματος
- Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας ElJR05 και πα-

λαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας.
- Ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυ-

κλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων 
μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες / συγκύριοι), η αίτηση 
υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων.

- Κάθε ωφελούμενος δικαιούται την αγορά ή σύναψη χρονομί-
σθωσης (leasing) ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών 

εκπομπών ρύπων C02 (BEV), ανά άδεια.
- Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και 

καταστροφή του παλαιού οχήματος ΤΑΞΙ. Το ποσό επιδότησης για 
την απόσυρση συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού 
bonus.

- Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται 
η 1η Δεκεμβρίου του 2021, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπάνες 
που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.

Ύψος ενισχύσεων
I. Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) οχήματα ταξί η επιδό-

τηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φό-
ρων (ΛΤΠΦ), με μέγιστο ποσό τις 17.500 ευρώ.

II. Η υποχρεωτική απόσυρση οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με 
5.000 ευρώ.

III. Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού 
οχήματος, για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθ-

μευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδο-
τείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι 
προαιρετική.

Στις περιπτώσεις που η άδεια είναι ατομική:
- Για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύ-

ξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης 
για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ.

- Για τις κατηγορίες οικογενειών με τουλάχι-
στον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύ-
ξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης 
για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ.

- Για νέους έως 29 ετών, που είναι ήδη κάτο-
χοι άδειας οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύ-
ξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης 
για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση 
την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι 
παραπάνω από ένας, και καθένας από αυτούς 
τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω ειδικές κατηγο-
ρίες, το ποσό της προσαύξησης που δικαιούται 
ανάλογα με την κάθε ειδική κατηγορία υπολογίζε-
ται με βάση το ποσοστό, που του αναλογεί στην 
υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Κ.Σκρέκας: Η κυβέρνηση προωθεί
 την πράσινη μετάβαση

 «Η κυβέρνηση, πιστή στην δέσμευσή της για 
ουσιαστική προώθηση της πράσινης μετάβασης, 
προχωρεί σε μια ακόμα πρωτοβουλία θέτοντας 
σε κίνηση το πρόγραμμα «Πράσινα ΤΑΞΙ» προϋ-
πολογισμού 40 εκατ. ευρώ» δήλωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας 
και προσέθεσε: «Με αυτό βοηθούμε 2.000 επαγ-
γελματίες οδηγούς ΤΑΞΙ, ενισχύοντας με 22.500 

ευρώ καθέναν από αυτούς, προκειμένου να αντικαταστήσουν το 
παλαιό τους όχημα με νέο, αμιγώς ηλεκτρικό. Αυτό θα τους βοηθή-
σει να εξοικονομούν κόστος, να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες 
στους πελάτες τους και να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου. Έτσι στηρίζουμε έμπρακτα πολλούς επαγγελματίες και 
παράλληλα, ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά στον εθνικό μας στόχο για 
το 2030, σύμφωνα με τον οποίο ένα στα τρία νέα οχήματα θα είναι 
ηλεκτρικά».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: «Το πρόγραμμα 
Πράσινα ΤΑΞΙ αποτελεί μια συνέχεια στο σχέδιο προώθησης της η-
λεκτροκίνησης στην χώρα. Ακολουθούμε πιστά και με συνέπεια τον 
σχεδιασμό μας από το 2020, έχοντας πετύχει ήδη απτά και σημα-
ντικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις ταξινομήσεις των ηλε-
κτρικών οχημάτων οι οποίες για τρίτη συνεχή χρονιά υπερβαίνουν 
τους στόχους που θέσαμε στο ΕΣΕΚ. Ευελπιστώ το πρόγραμμα να 
έχει την αποδοχή και την επιτυχία του Κινούμαι Ηλεκτρικά, υποστη-
ρίζοντας έτσι την μείωση των ρύπων, την βιώσιμη μικροκινητικότητα 
και τη σταδιακή μετάβαση των μεταφορών στην κλιματική ουδετερό-
τητα».Πρωτοχρονιάτικο 

μήνυμα 
Αγαπητοί δημότες της Βέροιας,
Η χρονιά που αφήνουμε πίσω ήταν 

μία χρονιά με δυσκολίες και προκλή-
σεις της σύγχρονης εποχής. Παρά τα 
εμπόδια καταφέραμε να πορευτούμε 
προς τα εμπρός με βήματα σταθερά 
απέναντι στα προβλήματα της πόλης, 
των Δημοτικών Ενοτήτων και των πο-
λιτών της Βέροιας.

Αποχαιρετούμε το 2022, ένα έτος 
που σημαδεύθηκε από τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας, όπου επενδύσαμε 
στην υγεία όλων μας. Η νέα χρονιά 
μας βρίσκει πιο δυνατούς και έτοιμους 
για δημιουργία, ευημερία και προκοπή 
σε όλους τους τομείς της καθημερινής 
ζωής.

Το 2023 συνεχίζουμε με πίστη και αφοσίωση στους στόχους μας. 
Με ευθύνη, εργατικότητα και ευαισθησία χτίζουμε το μέλλον του τόπου σε 

γερές βάσεις για τους νέους και τα παιδιά μας.
Συνεχίζουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δή-

μου μας, στην από κοινού πορεία με τους δημότες.
Εύχομαι το νέο έτος να είναι για όλους ειρηνικό, γεμάτο υγεία, προσωπική 

και οικογενειακή ευτυχία.

Καλή χρονιά με ευχές 
για ένα ελπιδοφόρο και ευτυχές 2023!

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Το πρόγραμμα για 
τις ρίψεις του Τιμίου 
Σταυρού σε Βέροια 

και Νάουσα από 
τον Μητροπολίτη 

Παντελεήμονα
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης καί Κα-

μπανίας ἀνακοινώνει στόν εὐσεβῆ λαό ὅτι μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Βαπτίσεως 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Σεπτός Ποιμε-
νάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τήν 
Παρασκευή 6 Ἰανουαρίου θά τελέσει τόν καθαγια-
σμό τῶν ὑδάτων καί τήν ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: 

 • στίς 11.30 π.μ. στήν περιοχή κάτω ἀπό τά 
κοιμητήρια τῆς Βεροίας, στόν ποταμό Τριπόταμο, 

• στίς 12.00 τό μεσημέρι στό ἄλσος τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Ναούσης, 

• στίς 12.30 μ.μ. στό Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Ναούσης, 

• καί στίς 3.00 μ.μ. στό φράγμα τοῦ Ἀλιάκμο-
νος. 



Το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Gala στο ατελιέ του Τάσου 
Πρωτοψάλτου σκηνογράφου, ενδυματολόγου και σκηνοθέτη 
όπερας είναι ένα πολυσυζητημένο γεγονός της περιόδου 
στην πόλη της Βέροιας με καλεσμένους να προσέρχονται 
από όλη τη Βόρεια Ελλάδα!

Οι καλεσμένοι ειδοποιούνται με ειδική έντυπη συλλεκτική 
πρόσκληση σχεδιασμένη από τον ίδιο τον καλλιτέχνη πολύ 
νωρίτερα, ακολουθείται ακριβές R.S.V.P. και συγκεκριμένος 
ενδυματολογικός κώδικας ο οποίος αναγράφεται στην πρό-
σκληση.

Τη βραδιά αποτελούσε ένα εκλεκτικό και άκρως ενδι-
αφέρον milieu από καλλιτέχνες, λυρικούς τραγουδιστές, 
μουσικούς, ηθοποιούς, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, 
φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών όπου διδάσκει ο Τάσος 
Πρωτοψάλτου, εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. όλοι φίλοι και συ-
νεργάτες του καλλιτέχνη καθώς και η οικογένειά του.

Mεταξύ των καλεσμένων η χορογραφος, χορεύτρια και 
καθηγήτρια χορού Σοφία Αντωνιάδου, ο τέως αστυνομικός 
διευθυντής Ημαθίας Διονύσιος Κούγκας, οι νεοι επιστήμονες 
από το χώρο της ιατρικής Μέρκος Κόλβατζης και Αθανασία 
Φωτοπούλου και από το χώρο των μηχανικών Γιώργος 
Νεστορόπουλος και Χρήστος Λούσιας καθώς και οι καταξι-
ωμένοι γιατροί Ζάκης Κόλβατζης και Πέτρος Σπυρόπουλος, 
η ερευνήτρια ιστορικός και φιλόλογος Αναστασία Τανάμπα-
ση,η σκηνοθέτης Ιππολύτη Μπάρκα, η νέα χορογράφος και 
χορεύτρια Αναστασία Δίγκα, ο ανερχόμενος βραβευμένος 
δημοσιογράφος Κώστας Κούγκας, ο σεφ Τάσος Ιακωβίδης, 
η βραβευμένη φωτογράφος Κωνσταντία Μαζαράκη, η επι-
χειρηματίας και παιδαγωγός Αριστέα Σιδηροπούλου, η make 
up artist Ελένη Τσιάφκα, η επιχειρηματίας Μαρία Κόγια, η 
gran dame Νούλα Καρατζόγλου κ.α.

Σε ένα μοναδικό περιβάλλον που θυμίζει σκηνικό όπερας 
οι καλεσμένοι είχαν την δυνατότητα να απολαύσουν μία 
σύντομη έκθεση με κοστούμια, σκηνικά, μακέτες και σχέδια 
του Τάσου Πρωτοψάλτου από διεθνείς λυρικές παραγωγές 
καθώς και υλικό από τις πρόσφατες παραγωγές του παρου-
σιασμένες στη Νέα Υόρκη.

Ζωντανές οι συζητήσεις με θέμα την τέχνη, τη ζωή αλλά 
και την τρέχουσα πραγματικότητα με τους ενδιαφέροντες 
καλεσμένους σε ένα πολύ προσεγμένο μουσικό περιβάλλον 

με σκηνική μουσική στο θέμα των Χριστουγέννων το οποίο 
συμπεριλάμβανε από μπαρόκ εορτινά ορατόρια έως διάση-
μα χριστουγεννιάτικα μιούζικαλ.

Ιδιαίτερα επιμελημένα τα εδέσματα στους συνδυασμούς 
και την επιλογή των υλικών και των ποτών που τα συνόδευ-
αν από τη μητέρα του καλλιτέχνη Μαρία Πρωτοψάλτου ενώ 
την εκτέλεση τους ανέλαβε ο ικανός σεφ Τάσος Ιακωβίδης 
ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Απ’ Αλλού» και η ομάδα του.

Μια αξέχαστη βραδιά που αποτέλεσε ταυτόχρονα μία 
εορταστική συνάντηση καθώς και μια καλλιτεχνική εμπειρία!

Φωτογραφίες: Κωνσταντία Μαζαράκη
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Μαθητικά κάλαντα στην Διευθύντρια 
Α/θμιας Εκπαίδευσης

Μ α θ η τ έ ς  τ η ς 
ΣΤ’ τάξης του 1ου 
Δημοτικού Σχολεί-
ου Βέροιας, συνο-
δευόμενοι από τη 
Διευθύντρια, Μαρία 
Δ ιαμαντοπούλου 
και την εκπαιδευτικό  
Πετρούλα Πρόιου, 
έψαλλαν την Παρα-
σκευή 23/12/2022, 
τα Χριστουγεννιά-
τικα Κάλαντα στη 
Διεύθυνση Α/θμιας 
Εκπαίδευσης.

Η Διευθύντρια 
Εκπαίδευσης, ευχήθηκε, Χρόνια Πολλά και Καλή Πρόοδο στους μαθητές,  Υγεία και Ευη-
μερία σε όλους.

Εκδόθηκε το βιβλίο με τα Πρακτικά του 
10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ροδακινιάς 

Το Βιβλίο με τα Πρακτικά του 
10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ροδα-
κινιάς είναι διαθέσιμο προς την ε-
πιστημονική κοινότητα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή μέσω του 
συνδέσμου  https://www.actahort.
org/books/1352/ 

Το βιβλίο περιλαμβάνει 87 ερευ-
νητικές εργασίες πλήρους κειμένου 
επί συνόλου 143 που παρουσιά-
στηκαν  στο Συνέδριο που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Νάουσα τον περα-
σμένο Ιούνιο. 

Το βιβλίο 660 σελίδων επιμελή-
θηκε από τον διοργανωτή του Συ-
νεδρίου Δρ. Μαγγανάρη και εκδό-
θηκε από την Διεθνή Εταιρεία της 
Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 
(ISHS)

Λαμπερό το Χριστουγεννιάτικο 
Γκαλά του Τάσου Πρωτοψάλτου 

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ 
(ΜΤΓΛ)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελλη-
νικά) 

Προβολές στην αίθουσα 1 : Πέμπτη 29/12 - Παρασκευή 
30/12 – Κυριακή 1/1/23 – Δευτέρα 2/1/23 – Τρίτη 3/1/23 - 
Τετάρτη 4/1/23 στις 17.15

Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: THE MOVIE (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  
Πέμπτη 29/12 - Παρασκευή 30/12 – Κυριακή 1/1/23 - 

Δευτέρα 2/1/23 – Τρίτη 3/1/23 - Τετάρτη 4/1/23 στις 16.45
Σκηνοθεσία: Άκης Καρράς
Σενάριο: Άθως Δανέλλης
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Άθως 

Δανέλλης, Έλενα Μαραγκού

ΑΓΡΙΑ ΝΥΧΤΑ - VIOLENT NIGHT 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 29/12 - Παρασκευή 

30/12 – Κυριακή 1/1/23 - Δευτέρα 2/1/23 – Τρίτη 3/1/23 - Τε-
τάρτη 4/1/23 στις 21.45

Σκηνοθεσία: Tommy Wirkola
Σενάριο: Pat Casey & Josh Miller
Ηθοποιοί: John Leguizamo, Beverly D’Angelo, 

David Harbour, Cam Gigandet, Edi Patterson, Brendan 
Fletcher, Alex Hassell, Mike Dopud, Alexis Louder

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 2D απλές προβολές και 3D HFR (high frame rate) 48 

fps.

Σε 2D απλές προβολές: Προβολές στην αίθουσα 2: 
Πέμπτη 29/12 - Παρασκευή 30/12 – Κυριακή 1/1/23 - 

Δευτέρα 2/1/23 – Τρίτη 3/1/23 - Τετάρτη 4/1/23 στις 18.15
Σε 3D HFR (High Frame Rate) 48fps: Προβολές στην 

αίθουσα 1:
Πέμπτη 29/12 - Παρασκευή 30/12 – Κυριακή 1/1/23 – 

Δευτέρα 2/1/23 – Τρίτη 3/1/23 - Τετάρτη 4/1/23 στις 19.45
Σκηνοθεσία: James Cameron
Σενάριο: James Cameron
Ηθοποιοί: Jemaine Clement, Sam Worthington, Zoe 

Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni 
Ribisi, CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, 
Oona Chaplin, Edie Falco, Chloe Coleman, Jack 
Champion, Bailey Bass, Cliff Curtis, Michelle Yeoh

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  29/12/22 - 4/1/23



Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Βέροιας ορ-
γάνωσε εκδήλωση εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς στον χώρο του παραρτήματος ΡΟΜΑ  και μοίρασε δώρα στα παι-
διά Ρομά. Ακολούθησε κέρασμα με γλυκίσματα και λιχουδιές σε μικρούς 
και μεγάλους.

Δημιουργήθηκαν  κατασκευές και χειροτεχνίες και καθένας έγραψε 
την ευχή του με ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά.

Στη γιορτή παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, 
Υγείας και Εθελοντισμού κα. Μπατσαρά Γεωργία και η Πρ/νη της Διεύ-
θυνσης  Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού  κα. Δούκα 
Αναστασία.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΝΥΧΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτου Ιωάν-

νη και της Τσαμπίκας, το γένος Καμμά, 
που γεννήθηκε στη Ρόδο και κατοικεί 
στη Λάρδο Ρόδου και η ΠΑΠΑΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Σωτηρίου 
και της Αθηνάς, το γένος Κλημεντίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-

ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγίας Περιβλέπτου στη 
Βέροια.

Εκδήλωση του Κέντρου Κοινότητας παραρτήματος ΡΟΜΑ του 
Δήμου Βέροιας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Τάσος Μπαρτζώκας: Πάντα 
δίπλα στους υγειονομικούς!

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Ημαθίας Τάσου Μπαρτζ-
ώκα γνωστοποιούνται τα εξής:

«Τα Νοσοκομεία της Βέροιας και της Νάουσας επισκέφτηκε ο 
Τάσος Μπαρτζώκας, ακούγοντας τα ζητήματα που απασχολούν 
τους υγειονομικούς και το διοικητικό προσωπικό και ανταλλάσσο-
ντας ευχές για το νέο έτος.

Ο Βουλευτής είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους Διοικητές, 
το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό για τον σχεδιασμό των 
νοσοκομείων, για τον χρόνο που έρχεται, καθώς επίσης και για τα 
θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Ταυτόχρονα και για ακόμα μια φορά, ο Τάσος Μπαρτζώκας 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και τις θερμές ευχαριστίες του 
προς το υγειονομικό προσωπικό, για όλες τις υπηρεσίες υγείας 
που προσφέρουν στους πολίτες της Ημαθίας, ενώ συζήτησε και 
για τα τρέχοντα νομοθετήματα της Κυβέρνησης, που αναβαθμίζουν 
σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης υγείας στα περιφερειακά 
νοσοκομεία.

Κατόπιν των επισκέψεών του, ο Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε 
ότι «το ευχαριστώ στους ανθρώπους, που καθημερινά ξεπερνάνε 
τον εαυτό τους για να τιμήσουν τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά και 
σε όλους αυτούς, που τους στηρίζουν στο έργο τους, είναι πολύ 
λίγο. Η επικοινωνία μου μαζί τους είναι συνεχής και αμφίδρομη. 
Τα θέματα που μου έχουν τεθεί είναι η πυξίδα για τις ενέργειες μου 
και ο στόχος παραμένει πάντα, η αναβάθμιση της ποιότητας της 
υγείας στην Ημαθία αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
του προσωπικού».

Υποδεχόμαστε το 2023 το 
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 
11:30 μ.μ. στον Ι. Ν. του Οσίου 
Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας

Τό Σάββατο 31 Δε-
κεμβρίου, παραμονή 
τῆς Πρωτοχρονιᾶς, στίς 
11:30 τό βράδυ, στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνί-
ου, Πολιούχου Βεροίας 
θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολου-
θία τῆς ὑποδοχῆς τοῦ 
νέου ἔτους χοροστατοῦ-
ντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας 
κ.κ. Παντελεήμονος, ὁ 
ὁποῖος θά εὐλογήσει καί θά μοιράσει καί τήν πρωτοχρονιάτικη Βα-
σιλόπιτα. Εἶναι μία λατρευτική εὐκαιρία γιά τήν ὑποδοχή τῆς νέας 
χρονιάς ἐν προσευχῇ μέσα στήν Ἐκκλησία, μέσα στόν Ναό τοῦ 
Πολιούχου τῆς πόλεώς μας.  

ἘκτῆςἹερᾶςΜητροπόλεως



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Το έθιμο των Μωμόγερων  στους δρόμους και τα σοκάκια της Βέροιας
 Έρχονται τα  κοτζαμάνια της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Η   Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας σε συν-διοργάνωση με το Δήμο Βέροιας, σας προσκαλούν To   Σάββατο   31 Δεκεμβρίου   2022   και από τις 11πμ να  παρακολουθήσετε   ζωντανά    το έθιμο των Μωμόγερων  στους δρόμους και στα 
σοκάκια της Βέροιας  παρουσιάζοντας το δρώμενο αυτούσιο και με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως ακριβώς το μετέφεραν οι πρόγονοί μας  από τον Πόντο. Το  δρώμενο  θα  πραγματοποιηθεί  από  νωρίς  στους  δρόμους  της  πόλης  
της  Βέροιας ξεκινώντας από το Βήμα  Αποστόλου  Παύλου-πλατεία  Ρακτιβάν (Ρολόι) – Μητροπόλεως – Βενιζέλου – Μαλακούση – Βικέλα - Τσαλδάρη και θα κάνει  μία μεγάλη στάση στη  διασταύρωση  των  οδών  Ιπποκράτους  και  
Πρ. Ηλία, στον  πεζόδρομο   στις13:00 με  μουσική-φαγοπότι  και θα καταλήξει στις 14.00 στην πλατεία Ελιάς, όπου μετά το δρώμενο θα ακολουθήσει γλέντι για όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια και γύρω στις 15.30 το έθιμο θα παρουσι-
αστεί στο ΔΔ Ραχιάς όπου και εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το δρώμενο με τα κοτζαμάνια να αναστατώνουν ευχάριστα το χωριό. Τα  έθιμα  του  δωδεκαημέρου  που  εντάσσονται  στην  παράδοση  και   τον  πολιτισμό   θα  μας  
βρουν  όλους  μαζί  συνοδοιπόρους  προκειμένου   να  τα  διατηρήσουμε  και  να  τα  μεταλαμπαδεύσουμε   στις  επερχόμενες  γενιές. Σας περιμένουμε  όλους…
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
της αριθ. οικ. 923756(6903)/28-12-2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  (ΣΟΧ 1/2022)
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια, οδός Μητρο-

πόλεως 44,  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) 
ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σε Διευθύνσεις 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας ως  κάτωθι:

Οι αιτήσεις με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ υποβάλλονται μαζί με 
τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτο-
προσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Υποδιεύθυνση Οικο-
νομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήρι-
ξης, Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132, υπόψιν κας Πεντεφούντα Χρυσάνθης ή 
κας Σούμπουρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50112, 50116). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υπο-
ψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορ-
θής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 

μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κα-
τηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως 
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφί-
ου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να  είναι μικρότερη των 
δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ημαθίας (https://imathia.pkm.gov.gr/), καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων 
του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας, στον οποίο εδρεύει η υπηρε-
σία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημε-
ρίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην 
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
(https://imathia.pkm.gov.gr/), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτι-
κή Πύλη Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της δια-
δρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν 
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική Πύλη Πολίτες 
Έντυπα –Διαδικασίες Διαγωνισμών ΦορέωνΟρ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 
3,4,5,6,7,8 και 9 του άρθρου 41 του Ν.4765/2021 και όπως ορίζεται στην αριθ. 
923756(6903)/28-12-2022 ανακοίνωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο τηλ: 23313 
50112, 23313 50118, 23313 50116 .

O Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Κ.Καλαϊτζίδης 

Απάντηση Φουκαλά 
σε δημοσίευμα περί της 

παραίτησής του από 
μέλος Δ.Σ. του Φ.Σ.Η.

Κύριε Διευθυντά,
Σε φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας και σαν απά-

ντηση προφανώς στην διόρθωση- ανακοινωσή μου ότι 
δεν είμαι πλέον μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ.Η., αναφέρονται 
λ α ν θ α σ μ έ ν α  από τον κ.Βουδούρη:

1ον- Οτι ‘όταν πληροφορήθηκα ότι δεν εκλέγομαι 
πρόεδρος υπέβαλα την παραίτηση μου’…λάθος διότι 
την παραίτηση μου την είχα δακτυλογραφημένη έτοιμη 
πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και ήταν αποτέλεσμα 
των όσων απαράδεκτων συνέβησαν από την μέρα των 
εκλογών μέχρι εκείνη την στιγμή, καί ήθελα να δω την 
κατάληξη.

Δεν είμαι τόσο ματαιόδοξος να επιμένω σε μία υ-
ποψηφιότητα γνωρίζοντας ότι δεν είχε τύχη τελικά…Εν 
ευθέτω χρόνω θα κοινοποιηθούν ολα!

2ον- Αδιέξοδα σε μία δημοκρατία δεν υπάρχουν …
παραιτούμενου ενός μέλους ενός Δ.Σ. σταματάει η δια-
δικασία,γίνεται αποδεκτή η όχι καί αφού εκλεγεί αντικα-
ταστάτης από Γ.Σ. εκλέγονται και τα υπόλοιπα μέλη του 
προεδρείου. Πράγμα που δεν έγινε στην προκειμένη 
περίπτωση!

3ον- Ο κ. Χατζηγεωργίου δεν αποχώρησε από την 
διεκδίκηση,της προεδριας ‘με γεναία και ανιδιοτελή από-
φαση’,αλλά διότι εσύρετο από μέλη της παράταξης του 
σε αδιέξοδα, [ας μου επιτρέψει ο κ. Βουδούρης να γνω-
ρίζω καλύτερα γιατί μιλάμε μαζί γιά τις εκλογές 2 χρόνια 
τώρα !].

4ον- Ουδέν αίσθημα ακυβερνησίας υπήρξε ποτέ ή 
θα υπάρξει ,ούτε κίνδυνος μη πληρωμών ΕΟΠΥΥ,διότι 
οι εκλογές έπρεπε να διεξαχθούν μέχρι 15 Νοεμβρίου 
[σύμφωνα με τον νόμο 3601/28],επιλογή της προέδρου 
ήταν να γίνουν καθυστερημένα στις 27/11/22 γι αυτό η 
Περιφέρεια έδωσε παράταση θητείας μέχρι να εκλεγεί το 
νέο Δ.Σ….λάθος πληροφορήση και εδώ!

5ον- Οι εκλογές δεν ‘θα γίνουν τους πρώτους μήνες 
του 2023’,έπρεπε ήδη να έχουν προκηρυχθεί!

Προς αποκατάσταση της αλήθειας προς το παρόν…
Αργύρης Φουκαλάς ,

Φαρμακοποιός

Το Λύκειο των 
Ελληνίδων Βέροιας για 

τα Ρογκάτσια 

Με μεγάλη επιτυχία το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας 
αναβίωσε και φέτος το έθιμο των Ρογκατσιων.

Η πόλη της Βέροιας πλημμύρισε από φουστανελο-
φόρους χορευτές που με τα σπαθιά τους σταύρωναν τα 
μαγαζιά για ευλογία και από τον ήχο των ζουρνάδων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμαρχο 
καθώς και όλους τους φίλους και τα μέλη του Λυκείου 
που μας υποδέχτηκαν με πλούσια κεράσματα καθώς και 
όλους τους συμπολίτες μας που μας αγκάλιασαν.

Ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία και κάθε ευτυχία 
στα σπιτικά σας.

Το Δ.Σ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
της αριθ. οικ. 923756(6903)/28-12-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  (ΣΟΧ 1/2022) 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια, οδός Μητροπόλεως 44,  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών, σε Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως  κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
 

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος 
Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας 

 
Βέροια  

 

ΠΕ 
Χημικών Μηχανικών  8 μήνες 1 

102 

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής  

Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας 

Βέροια  ΠΕ  
Κτηνιάτρων  

8 μήνες 1 

103 

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων  
Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας 

Βέροια ΤΕ Ηλεκτρολόγων ή 
Μηχανολόγων Μηχανικών 

8 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
 

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

104 

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων  
Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας 

Βέροια  
ΤΕ Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας  
(Τοπογράφων Μηχανικών) 

8 μήνες 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Χημικού Μηχανικού ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος-κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

102 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 

κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητα,.  

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού 

Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 

ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του 

Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου. 

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή 

Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και 

Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. ή  Ενεργειακής Τεχνολογίας ή  Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. 

ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

Οι αιτήσεις με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ υποβάλλονται μαζί με τα 

απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και 

Υποστήριξης, Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132, υπόψιν κας Πεντεφούντα Χρυσάνθης ή 

κας Σούμπουρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50112, 50116).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

1α.  ΧΡΟΝΟΣ  ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  
μήνες) 
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 
μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 

 

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 
 
 

1040 
 

  
μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    

  
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 

             
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 

        
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 
       

 
 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
               

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) * 
 
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) * 
 
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) * 
 
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  * 
  α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες) 
  β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες) 
 
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 
 

μήνες εμπειρίας  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

 
84 και άνω 

μονάδες  
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
35 

 
42 

 
49 

 
56 

 
63 

 
70 

 
77 

 
84 

 
91 

 
98 

 
… 

 
399 

 
406 

 
413 

 
588 

 

 
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες) 
 

 
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες) 
 
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών 
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου 
σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, 
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού  Ηλεκτρολόγου Β΄ τάξεως ή άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α΄ τάξεως ή άδεια άσκησης Επαγγέλματος 

Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των 

Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και 

κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (67ο) έτος της ηλικίας 

και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
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Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
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επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α΄ τάξεως ή άδεια άσκησης Επαγγέλματος 

Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των 

Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 
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β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και 

κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (67ο) έτος της ηλικίας 

και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 

 
 
 
 



Η έμφυλη βία είναι κοινό
τραύμα - Χρειάζεται εκπαίδευση 

και Δομές παντού

Με αφορμή την επίσκεψή μου στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Βέροι-
ας, συζητήσαμε για την έμφυλη βία και τις πολλαπλές υπηρεσίες συμβουλευτικής υπο-
στήριξης που παρέχει η δομή.

Η έμφυλη βία είναι κοινό τραύμα. 
Συμβαίνει σε όλες ανεξάρτητα από την ηλικία, τη γλώσσα, την κοινωνική τάξη. Η ανα-

γνώριση, η παραδοχή είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να αρχίσει κάτι να αλλάζει. Είναι 
αναγκαία προϋπόθεση, αλλά όχι ικανή για να αλλάξουν τα πράγματα. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις γυναικών που κατήγγειλαν την κακοποίηση αλλά δεν 
βρήκαν προστασία και κατέληξαν θύματα γυναικοκτονιών. Δεν είναι ζήτημα τόλμης. Το 
ζήτημα είναι αν και πώς προστατεύονται αφού καταγγείλουν.

Χρειάζεται εκπαιδευμένο προσωπικό στα αστυνομικά τμήματα. 
Χρειάζονται δομές παντού, σε κάθε δήμο. 
Η γυναικοκτονία είναι η ακραία έκφραση της πατριαρχίας, δυστυχώς πολύ περισσό-

τερο συχνή απ’ όσο πιστεύαμε. Η κακοποίηση, μια λιγότερο ακραία έκφραση του ίδιου 
πράγματος. Η κουλ-
τούρα βιασμού το ίδιο. 
Ο σεξισμός, η μη βίαιη 
έκφρασή του. Γι’ αυτό 
χρειάζεται καθημερινή 
καταδίκη. Οφείλουμε 
να δίνουμε καθημερινά 
τη μάχη των ιδεών. Για 
να διαρρήξουμε την α-
λυσίδα αναπαραγωγής 
των στερεοτύπων.

Φρόσω 
Καρασαρλίδου

Βουλευτής Ημαθί-
ας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

 2015-2021
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AΔΑ: 994ΙΩΚ0-ΘΞ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 29/12/2022
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ Αρ.πρωτ. 23463
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
E-mail : adamidou@naoussa.gr,  lapavitsas@naoussa.gr

Περίληψη διακήρυξης 
ανοικτού  διαγωνισμού

Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «προμήθεια ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκ-
συγχρονισμό των ΚΕΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.600,00 € 
άνευ ΦΠΑ (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 180591)

Ταξινόμηση κατά  Cpv: 30213000-5, 30232100-5, 30213200-7, 
48000000-8

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, 
tablets και λογισμικού προτεραιότητας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
34.224,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (27.600,00 € άνευ Φ.Π.Α  
+ 6.624,00 € Φ.Π.Α. 24% ) τα οποία χωρίζονται σε δύο τμήματα:

1. Τμήμα 1 - Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablet για τη χρή-
ση της εφαρμογής gov.gr  wallet (5.1), εκτιμώμενης αξίας 24.180,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19.500,00 € άνευ ΦΠΑ + 4.680,00 
€ φπα 24%).   

2. Τμήμα 2 – Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών 
& Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή 
για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες 
καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (5.2), εκτιμώμενης αξίας 10.044,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ (8.100,00 € άνευ ΦΠΑ + 1.944,00 € ΦΠΑ 24%).     

Η προμήθεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονι-
σμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση –ΝextCeneration EU, στο πλαίσιο 
ψηφιακού πυλώνα του component 2.2 (modernize) μέσω επιχορή-
γησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά την 
αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ.  (η με αρ. πρωτ. 153248/20-
10-2022 και ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ απόφαση ένταξης του έργου «Εκ-
συγχρονισμός των ΚΕΠ» και  κωδικό ΟΠΣ TA 5190859, της δράσης 
με ID 16780, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 
02.69.7134.002 και Κ.Α. 02.69.7134.003 του τακτικού προϋ-
πολογισμού έτους 2022 και τους αντίστοιχους του έτους 2023 
(σχετ. η ΑΑΥ 595/2022 που αποτελεί και το εγκεκριμένο αίτημα 
22REQ011901817 ) 

 Η προμήθεια διαιρείται σε δύο (2) τμήματα. Γίνονται δεκτές 
προσφορές για ένα  ή και για τα δύο τμήματα  της προμήθειας. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέ-
ρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσο-
τήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πέντε μήνες από την υπο-
γραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον επτά (7) μήνες από 
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
. Δικαίωμα συμμετοχής: ως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr).  Οι 
συμμετέχοντες απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγού-
μενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγρα-
φής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών στο άρθρο 2.4.2 της 
διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη 
δημοσίευση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ.180591).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 
16/1/2023  και ώρα  15:00 μ.μ..

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την    
20/1/2023 και ώρα 10.00 πμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Εγγυήσεις  
Συμμετοχής: ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Νάουσας, για κάθε 
τμήμα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της 
διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί 
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο/οι προμηθευ-
τής/ές ή στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, καταθέτουν προ  
της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του 
Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώ-
μενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτη-
μένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προ-
κηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η δαπάνη δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει αναλογικά 
τους αναδόχους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 44/22-12-2022 διάταξης της 

Προέδρου του Ειρηνοδικείου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι τροπο-
ποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία 
«Α.Ο. Ατρόμητος Διαβατού» που εδρεύει στο Διαβατό Ημα-
θίας και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε εναρμονί-
στηκαν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού με τις διατάξεις 
του Ν. 2725/99 (Ν. 4726 ΦΕΚ Α 181/18.9.2020), όπως 
ισχύει και ταυτόχρονα άλλαξε η αρίθμηση του προηγούμε-
νου (προ τροποποιήσεως) καταστατικού το οποίο είχε οκτώ 
(8) άρθρα και μετά την τροποποίηση του περιλαμβάνει 33 
άρθρα. 

Βέροια, 29/12/2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ. (Α.Μ. 633)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ (Α.Μ. 2846)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12, ΤΚ 59132 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 2331065257 / 6986560562
ΑΦΜ 116029549 / ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Email: vasilisdimlaw@gmail.com

ΑΔΑ: 6ΖΤΘ4690Β7-9ΔΖ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ                    Βέροια,  28 Δεκεμβρίου 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Α.Δ.:   13/2022
Τ.Κ.  : 591 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157 
E-mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 21η/05-10-
2022 (Θέμα 4ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προ-

μήθεια «Ιατρικών Αερίων» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του 
Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπο-
λογισμού διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων εκατόν πενήντα 
ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (291.151,46€) μη συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-
κλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 30-12-2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 3-2-2023 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10-02-2023 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τρι-
άντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημι-
κός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 
158169. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016                                
(ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ. 2331351157. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ
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Οι αποφάσεις του Δ.Σ.
της Super League 2

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (28/12) το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, 
το οποίο έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολής, στον Πρόε-
δρο της ΚΕΔ κ. Στιβ Μπένετ.

- Συστάθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Λε-
ουτσάκο και τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ ΑΕΛ κ. Νταβέλη, ΠΑΕ Νίκη 
Βόλου κ. Παπακωνσταντίνου, ΠΑΕ Καλαμάτα κ. Ράλλη και ΠΑΕ 
Χανιά κ. Ροκάκη, η οποία ζητάει εντός της εβδομάδας και έως την 
επανέναρξη του Πρωταθλήματος συνάντηση για να καταθέσει συ-
γκεκριμένες προτάσεις.

- Με ομόφωνη απόφαση, οι ΠΑΕ ζητούν από την ΕΡΤ την ισο-
μερή προβολή των αγώνων και των 30 συμμετεχόντων.
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Την πρώτη του 
προπόνηση 
ως νέος τεχνι-

κός της «Βασίλισσας 
του βορρά» έκανε 
την Πέμπτη (29/12) ο 
Κώστας Βελιτζέλος.

Ο 50χρονος κόουτς, αφού 
πρώτα συναντήθηκε με τους αν-
θρώπους της διοίκησης στα γρα-
φεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, για να 
οριστικοποιήσουν την συμφωνία, 
βρέθηκε στη συνέχεια στο αθλη-
τικό κέντρο του Ταγαροχωρίου, 
όπου παρουσιάστηκε στους παί-
κτες από τον γενικό διευθυντή 
Γιώτη Τσαλουχίδη και τον γενικό 
αρχηγό Θωμά Τρούπκο.

Λίγη ώρα αργότερα, προπό-
νησε για πρώτη φορά τη νέα του 
ομάδα, ξεκινώντας ουσιαστικά 
την προετοιμασία για το εντός έ-
δρας παιχνίδι με τον Μακεδονικό, 
την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιανουα-
ρίου 2023.

Να σημειωθεί ότι στο τεχνικό 
επιτελείο, εκτός από τους Ματζι-
αρίδη, Βοργιαζίδη και Γκίτκο που 

παραμένουν, προστέθηκε και ο 
Στέφανος Κρεμέζης με τον οποίο 
συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια 
ο νέος τεχνικός της ΒΕΡΟΙΑΣ.

Μιλώντας στο kerkidasport.gr 
ο Κώστας Βελιτζέλος, που πριν 

λίγα χρόνια (2016-2017) πέρασε 
από τον πάγκο της «Βασίλισσας» 
ως άμεσος συνεργάτης του τό-
τε προπονητή Αλέκου Βοσνιάδη, 
δήλωσε ικανοποιημένος από την 
παρουσία του στη ΒΕΡΟΙΑ, μια 

ομάδα που όπως τόνισε έχει προ-
οπτική, ενώ σημείωσε μεταξύ άλ-
λων ότι θα υπάρξει και ενίσχυση 
του ρόστερ στις μεταγραφές του 
Ιανουαρίου.

πηγή: kerkidasport.gr

Οι πρώτες χειμωνιάτικες ψύ-
χρες σε αναζωογονούν από την 
υπνηλία του Φθινοπώρου.

Πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι 
μέσα στη φύση, αναπνέεις τον 
καθαρό αέρα, βλέπεις και αισθά-
νεσαι τα χρώματα της φύσης να 
αλλάζουν μορφή και πρόσωπο. 
Ο Χειμώνας είναι εδώ άκου τον 
ψίθυρο του……..!  Ξημερώνει και 
από το παράθυρο το φως του  
πρωινού ολοένα και φωτίζει το 
δωμάτιο.  Ξημέρωσε….!

Φύγαμε από την πόλη της Βέ-
ροιας στις 8 πρωινό Δευτέρας , 
που αναφέρεται από τον Θουκι-
δίδη και τον Στράβωνα. 

Σημαντική για τη Βέροια είναι 
η εποχή της δυναστείας των Α-
ντιγονιδών  (294 π. Χ. - 168 μ. Χ) 
που διαρκεί μέχρι την εποχή της 
Ρωμαιοκρατίας. 

Πρώτοι κάτοικοι της πόλης ή-
ταν οι Βρύγες. Mετανομάσθηκαν  
Φρύγες όταν μετανάστευσαν 
στην Ασία. Aρχαίος  Ινδο-ευρω-
παικός  λαός, κατέλαβε τη δυτι-
κοκεντρική  Μικρά Ασία μετά την 
κατάρρευση των Χετταίων. Το 
βασίλειο τους το ίδρυσαν περί τα 
μέσα της 2ης χιλιετίας προς τη 1 
χιλιετία π.Χ. για να κατακτηθούν 
έπειτα από τους Λυδούς.

Έκτοτε δεν κατάφεραν να α-
νακτήσουν την ανεξαρτησία τους.

Εκτοπίσθηκαν από τους Μα-
κεδόνες και η Βέροια έγινε μα-
κεδονική μέχρι το 168 π.Χ. όταν 
κατακτήθηκε από τους Ρωμαί-
ους. Παραδόθηκε στους Ρω-
μαίους το 168 και λεηλατήθηκε, 
αποστρατικοποιήθηκε και η αρι-
στοκρατία της εξορίσθηκε στην 
Ρώμη.

Γότθοι, Ούννοι, Βούλγαροι, 
Γέτες, Σλάβοι, Σαρακηνοί, Νορ-
μανδοί, Οθωμανοί. Το ελληνικό 
σχολείο της πόλης ιδρύεται το 
1650 μ. Χ. και θεωρείται ένα από 
τα παλιότερα της χώρας.

Στα χρόνια της Οθωμανικής 
κατοχής, κυριαρχούν η καταπίε-
ση, το παιδομάζωμα,  ο φόβος, 

οι βιασμοί, οι εκτελέσεις.
Τα τελευταία χρόνια της Τουρ-

κοκρατίας η πόλη αντιμετωπίζει, 
Βουλγάρικη και Ρουμάνικη προ-
παγάνδα. Για να αντισταθούν ορ-
γανώνονται και ιδρύουν την ΄΄ Ε-
θνική Άμυνα΄΄ συμμετέχει ενεργά 
στους μακεδονικούς αγώνες. 

Η απελευθέρωση της πόλης 
μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς 
από τον τουρκικό ζυγό έγινε στις 
16 Οκτωβρίου 1912 από τον Ελ-
ληνικό στρατό.

Πήραμε κατεύθυνση για το 
Ξηρολίβαδο, ανεβαίνουμε τις 
στροφές του δρόμου, η ημέρα 
φωτεινή και  μας ανεβάζει τη δι-
άθεση .

Όμορφο χωριό με πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά το Ξηρο-
λίβαδο σκαρφαλωμένο σε υψό-
μετρο 1220 μέτρων καλοκτισμέ-
νο μας υποδέχεται ήρεμο μέσα 
στην πρωινή καταχνιά.

Σε γνωστά έγγραφα του ιε-
ροδικείου της Βέροιας , το Ξη-
ρολίβαδο μνημονεύεται πολλές 
φορές από το 1640. 

To 1740 καταστράφηκε από 
ληστές. Ξανακτίσθηκε ίσως το  
1805 και έγινε τσιφλίκι του Αλή 
– Πασά. Ξανά καταστράφηκε το 
1822 μαζί με την καταστροφή της 

Νάουσας και ξανά - οικοδομήθη-
κε το 1880- 90.

Το Βέρμιο είναι από αυτά τα 
λίγα βουνά της χώρας μας που 
για την κάθε εποχή ντύνονται με 
το δικό τους  ξεχωριστό χρώμα.

Λιβάδια, μικρές κοιλάδες, ρέ-
ματα και ρυάκια, πλαγιές και χα-
ράδρες. 

 Σήμερα είναι η εποχή  που  
οι βελανιδιές, οι καστανιές, τα 
πλατάνια και οι οξιές φοράνε τα 
χειμωνιάτικα τους.

Ανεβαίνοντας ψηλότερα ο  αέ-
ρας αλλάζει θερμοκρασία γίνεται 
ψυχρότερος , κρυστάλλινος, βου-
νίσιος , γεμίζει μυρωδιές.

 H ώρα περνά ……. και όλοι 
εμείς μια παρέα μια συντροφιά 
φίλοι  ορειβάτες από την Βέροια 
ορειβατούμε τώρα στον δασικό 
δρόμο που οδηγεί σε μονοπάτι 
ανάμεσα σε πυκνό δάσος οξιάς. 

Μια άγρια ομορφιά μας υπο-
δέχεται, μπήκαμε στο δάσος με 
τις οξιές. Αφεθήκαμε  στο χώρο 
και τον χρόνο. 

Όσο διαρκεί η ορειβασία  συ-
νειδητοποιώ για μια άλλη φορά 
πόσες εικόνες  χάνουμε κλεισμέ-
νοι στα σπίτια μας!

Οι αισθήσεις μας  χαλαρές 
ρουφάνε τα δώρα του βουνού και 

απολαμβάνουμε τις μαγευτικές 
εικόνες που ξετυλίγονται μπρο-
στά μας. Τα χρώματα της φύσης 
με άρωμα και ήχο μας αλλάζουν 
την διάθεση, αφεθήκαμε στη μα-
γεία της.  Αφήνουμε το δασικό 
δρόμο τώρα τοπίο γυμνό, λιβά-
δια και βραχώδης σχηματισμοί. 

Είμαστε  στην κορυφογραμ-
μή, δίπλα από τις ανεμογεννήτρι-
ες, αέρας δυνατός μας ακολουθεί 
μας ταλαιπωρεί αλλά εμείς απτό-
ητοι συνεχίζουμε.

 Βρισκόμαστε στην κορυφή 
μετά από μια διαδρομή εύκολης 
ανάβασης.

 Από εδώ ψηλά, θέα και ο-
μορφιά απεριόριστη τριγύρω οι 
άλλες βουνοκορφές ( Ξηροβούνι, 
Στουρνάρι, Ιμπιλί, Αγκάθι, Τσε-
κούρια ). Λίγο μακρύτερα τα Πιέ-
ρια και ο μυθικός Όλυμπος.

Eδώ δεν έχουν θέση οι σκο-
τούρες και η καθημερινότητα.

Η καθαρότητα της ατμόσφαι-
ρας, το πλούσιο οξυγόνο και η 
θέα από ψηλά μας κρατάνε δέ-
σμιους του ρομαντισμού μας.

Επιστροφή από άλλη δια-
δρομή, μέσα από πυκνό δάσος 
οξιάς.  Διασχίζουμε τώρα κατη-
φορικό, κακοτράχαλο μονοπάτι , 
κατάβαση για γερά πόδια, απτό-
ητοι ,κατεβαίνουμε. Το δάσος με 
τις οξιές έρημο, ήσυχο, αθόρυβο.

Εδώ φωλιάζουν ζαρκάδια, 
αγριογούρουνα, αλεπούδες, 
σκίουροι και ορεινές πέρδικες. 
Φθάσαμε στα αυτοκίνητα άλλη 
μια μέρα ορειβασίας τελείωσε με 
επιτυχία.

Αφήσαμε πίσω μας τον ο-
ρεινό όγκο της Μαγούλας και το 
Ξηρολίβαδο, είναι η εικόνα που 
γλυκαίνει την καρδιά μας  και ξε-
κουράζει το μυαλό μας.

Μεσημέρι και η πόλη  της 
Βέροιας, μας υποδέχεται πολύ-
βουη, η γαλήνη και η ομορφιά 
του δικού μας  βουνού δεν μας 
άφησε ασυγκίνητους σήμερα.

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας  Νικόλαος

Κ. Βελιτζέλος: «Υπάρχει προοπτική στη ΒΕΡΟΙΑ,
θα ενισχυθεί η ομάδα»

Στην Κορυφή Μαγούλα (1705 μ.)
με τους Ορειβάτες Βέροιας

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

26-12-2022 μέχρι 

01-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 30-12-2022

13:30-17:30ΚΑΛΟΥ-
ΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 

23310-27507

21:00-08:00 ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑ Ν ΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑ-

ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

65931

Φαρμακεία
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  

και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Παρασκευή 
30 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. στο Ξε-
νοδοχείο «ΑΙΓΕΣ» 
στη Βέροια θα πα-
ραστεί και θα χαι-
ρετίσει τη Σύναξη 
Κατηχητών  κα ι 
Κυκλαρχών της Ιε-
ράς Μητροπόλεως 
μας με θέμα: «Ευ-
αίσθητες περιπτώ-
σεις στην κατήχη-
ση και η αντιμετώ-
πιση τους».

 Το Σάββατο 31 
Δεκεμβρίου από 
τις 9:00 π.μ. έως 
τις 12:30 μ.μ. θα 

δεχθεί Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχές στο Μητροπολιτικό 
Μέγαρο Βεροίας (Μητροπόλεως 30). 

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 11:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό 
του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό με την ευκαιρία της εισόδου του νέου 
έτους και θα ευλογήσει την καθιερωμένη βασιλόπιτα.  

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιε-
ρό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει 
Δοξολογία για το νέο έτος.  

 Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής 
του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebookκαι 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 30 

Δεκεμβρίου 2022 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κουμα-
ριάς ο Θεόδωρος Βασ. Πετρομελί-
δης σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 29 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 1.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Αθανάσιος Κεφτές 
σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 στις 1.30 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καβασίλων ο Νικόλαος Εξαρχος 
σε ηλικία 88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Δισαρχιερατικός Εσπερινός και 
βραβεύσεις αριστούχων φοιτητών 

και μαθητών στην Αλεξάνδρεια

 Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου το απόγευμα στον Μητρο-
πολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση απονομής 
χρηματικών βραβείων και επαίνων σε αριστούχους φοι-
τητές, σε μαθητές που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση καθώς και σε αριστούχους μαθητές των τριών 
τάξεων του Λυκείου.  Της εκδήλωσης προηγήθηκε Δισαρ-
χιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γρηγορίου και με τη συμμε-
τοχή του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 

Στο τέλος του Εσπερινού ο Σεβ. Μητροπολίτης Περιστε-
ρίου κ. Γρηγόριος ευχήθηκε στους φοιτητές και μαθητές και 
ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βεροίας για τη σχετική πρό-
σκληση. Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αγάπη και 
το ενδιαφέρον που έτρεφε και τρέφει ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Βεροίας κ. Παντελεήμων για τη νεότητα, με απτό παρά-
δειγμα τη δημιουργία της «Χριστιανικής Καταφυγής Νέων» 
στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετούσε ως 
Πρωτοσύγκελλος και προϊστάμενος του Προσκυνηματικού 
Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου.  Την εκδήλωση επιμελή-
θηκε και παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξαν-
δρείας Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος.  Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχήθηκε πατρικώς σε 
όλους τους φοιτητές και μαθητές που βραβεύτηκαν και εξέ-
φρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο, ο οποίος λάμπρυνε 
με την παρουσία του την καθιερωμένη εκδήλωση.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
και  ΕΚΛΟΓΕΣ

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πα-
νόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 
και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  Συνέλευσης έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαί-

δευση  (παιδιών  της  Λέσχης)  
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 - 12.30:Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός 2023
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός 

2023
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
7) 13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)14.00-18.00:Ορισμός  Εφορευτικής  Επιτροπής  και Εκλογές για ανά-

δειξη νέου Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Ελεγκτικής  Επιτροπής
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (άρθρο 14) τουλάχι-

στον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στη Γραμμα-
τεία της Λέσχης (δηλαδή μέχρι Δευτέρα 9/1/2023)

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να 
προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μία  ώρα πριν την έναρξη των 
εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής 
στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικο-
νομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν πε-
ρισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των 
δύο τελευταίων ετών (2022-2023).

Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρο-
μών σας κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και η έγκαιρη υποβολή 
υποψηφιοτήτων στα όργανα της Λέσχης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο 
και με τα ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟεφό-
σον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  και πάντα σύμφωνα με 
τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης           Ευαγγελία Τογκουσίδου            

Μητροπολίτης Βεροίας: «Οι 
Παραολυμπιονίκες αξίζετε τον 

θαυμασμό και το χειροκρότημα μας»

 Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στην εμβλη-
ματική αίθουσα των Εσπερίδων του Ιλίου Μελάθρου στην 
Αθήνα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Χριστου-
γεννιάτικη μουσική εκδήλωση με τίτλο: «ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΑ-
ΝΩΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ : ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», που διοργάνωσε το Νο-
μισματικό Μουσείο Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση 
Παραολυμπιονικών Ελλάδας και την υποστήριξη της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

 Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο Ποιμενάρχης μας, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων και ο Διευθυντής του Νομισματι-
κού Μουσείου Αθηνών Δρ. Γεώργιος Κακαβάς.

 Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με εορταστικά τρα-
γούδια από την προκλασική και κλασική μουσική μέχρι τα 
Κάλαντα του του Αγίου Δωδεκαημέρου καθώς και τραγού-
δια του διεθνούς ρεπερτορίου από το φωνητικό σύνολο 
Unum Cor, Una vox, το οποίο διηύθυνε η Βεροιώτισα υψί-
φωνος κ. Ελένη Αναγνώστου. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν 
μεταλλιούχοι και μέλη της Ένωσης Παραολυμπιονικών 
Ελλάδας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Πα-
ντελεήμων και ο Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου 
Αθηνών Δρ. Γεώργιος Κακαβάς απένειμαν το «Μετάλλιο 
του Αγώνα» σε μεταλλιούχους Παραολυμπιονίκες.
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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
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
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  αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας,  πολύ κοντά 

στο χωριό, με ηλε-

κτρικό ρεύμα, είναι 

ποτιστικό και χέρσο. 

Πληρ.  τηλ. :  23310 

27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό -

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και οι-

κοδομήσιμο, με απο-

θήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τι-

μή 270 ευρώ. Πληρο-

φορίες: mapapad@

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

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. Δι-

αθέτει μεταλλικό ρολό ασφαλεί-

ας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

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

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6945 738276 κα Βέ-
τα.

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Η βιομηχανία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (Μαυροβούνι Ν. Πέλλης) ενδια-
φέρεται να προσλάβει άτομο με σπουδές που σχετίζονται με την 
χημεία ή την επεξεργασία τροφίμων, με σκοπό την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής στο χώρο της αγροδιατροφής, σε συνεργασία με 
το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: efthimiospapado@hotmail.com. Για τυχόν περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6973982033.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



P Άντε να μπει το νέο 
έτος Κυριακή, να ξεκινήσουμε 
δίαιτα από Δευτέρα…

P Διότι είναι νωρίς οι α-
πόκριες φέτος και κινδυνεύ-
ουμε να μην μας αναγνωρί-
σουν την Τσικνοπέμπτη.

P Ποιος εξ Ανατολών γείτο-
νας; Ο κυριότερος εχθρός της 
χώρας είναι οι θερμίδες.

P Και βρίσκονται και στα 
τέσσερα σημεία του ορίζο-
ντα.

P Γεωπολιτικές προβλέ-
ψεις για το 2023 δημοσίευσαν 
οι συνεργάτες του Πούτιν. 
Σύντροφοι με πολύ ελεύθερο 
χρόνο και πολλή φαντασία.

P Αν πέρυσι είχαν προ-
βλέψει ότι το 2022 οι Ρώσοι θα 
μπουν στην Ουκρανία, τότε να 
τους ακούσουμε.

P Εκτός κι αν το ήξεραν και 
μας το κρατούσαν για έκπληξη.

P Η λέξη ‘έκπληξη’ στα ρώ-
σικα έχει απαγορευτεί από το 
καθεστώς.

P  Αναφέρουν μεταξύ άλλων 
οι ρώσικες προβλέψεις: η Βρε-
τανία επιστρέφει στην Ε.Ε. και 
καταρρέει το ευρώ. Κι άντε τώρα 
να μάθουμε από την αρχή την α-
ντιστοιχία του ευρώ με το ρούβλι.

P Πολωνία και Ουγγαρία ε-
πιτίθενται στα δυτικά της Ου-
κρανίας. Στις δυνάμεις πυρός 
συμμετέχει και ο Λεβαντόφσκι.

P Στη Γερμανία δημιουργείται 
το τέταρτο Ράιχ που βάζει στο 
μάτι τη Γαλλία. Ο Μακρόν μάς 
ζητά πίσω φρεγάτες και Ραφάλ.

P Νέος εμφύλιος στις ΗΠΑ, 
στο τέλος του οποίου ανεξαρ-

τητοποιούνται οι πολιτεί-
ες της Καλιφόρνια και του 
Τέξας. Νέος πρόεδρος ε-
κλέγεται ο Μπλεκ.

P Με τόσα που συμβαί-
νουν, άντε τώρα να νοιαστεί 
κανείς για το τι συμβαίνει 
στην Ελλάδα και στη Βόρεια 
Ιρλανδία.

P Η αγάπη φέτος ζήτη-
σε από τον άγιο Βασίλη 
βιβλία. Το σεξ κόβεται. Ο 
Σαίξπηρ ποτέ.

P Και:
Το πρωί του γάμου της, 

η μέλλουσα νύφη θυμήθη-
κε ότι δεν είχε πάρει νυχτι-
κό για το πρώτο βράδυ του 
γάμου. Ζήτησε λοιπόν από 
την αδελφή της να πάει να 
αγοράσει ένα ωραίο μακρύ 
μαύρο νεγκλιζέ και να το 
βάλει προσεκτικά στη βα-
λίτσα που θα έπαιρνε μαζί 
της, έτσι ώστε να μην τσα-
λακωθεί. Μες στη βιασύνη η αδερφή κατάφερε 
να βρει μονάχα ένα κοντό νυχτικό, το οποίο και 
αγόρασε και έβαλε πρόχειρα στη βαλίτσα.

Μετά τον γάμο, η νύφη και ο γαμπρός πήγαν 
στο ξενοδοχείο. Ο γαμπρός ήταν λίγο ντροπαλός 
και πήγε να αλλάξει στο λουτρό, αφού συμφώ-
νησαν να μην κρυφοκοιτάζουν. Όσο ήταν στο 

λουτρό, η νύφη άνοιξε τη βαλίτσα, και είδε το 
νυχτικό που είχε αγοράσει η αδερφή της. Αμέσως 
αναφώνησε:

– Ω, όχι! Είναι κοντό και ζαρωμένο!
Βάζει τότε τις φωνές ο γαμπρός και λέει:
– Αφού σου είπα να μην κρυφοκοιτάξεις!

K.Π.
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