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Ρεκόρ με 58 μέλη
η νέα κυβέρνηση!

  Τι κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευαγγελιζόταν 
προεκλογικά σφιχτό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα, 
καταφέρνει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε αριθμό 
μελών των κυβερνήσεων του! Τα 50 μέλη του Ιουλίου 2019, 
έγιναν 52 στην διορθωτική κίνηση του Αυγούστου 2020, 
με τον χθεσινό ανασχηματισμό να σπάει το ρεκόρ και πάλι 
με 58 μέλη συνολικά! Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος 
Κύρτσος ρίχνει πρώτος τις σπόντες, αναφέροντας ότι στην 
Γαλλία έχουν 32 και στην Γερμανία μόλις 16, επομένως 
κάποιο λάθος κάνουμε, σχολιάζει. Νέα χαρτοφυλάκια 
υφυπουργών με ιδιαίτερα και εξειδικευμένα αντικείμενα, 
όπως για την δημογραφική πολιτική και οικογένεια ή την 
ανώτατη εκπαίδευση, που αναμένουμε να ακούσουμε τις 
κινήσεις και τους στόχους των νέων χαρτοφυλακίων.
  Σε κάθε περίπτωση όταν πραγματοποιείται έργο, οι 
απόλυτοι αριθμοί καμιά φορά αδικούν τις προθέσεις, αλλά 
κυρίως το αποτέλεσμα, επομένως αυτό που αναμένουμε 
είναι κυβερνητικό αποτέλεσμα. Γιατί στο τέλος(που ίσως 
αυτό το τέλος-εκλογές δηλαδή-ίσως δεν απέχει και πολύ) 
αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να «ζυγιστεί» και να κριθεί.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Τρόφιμα από την ΔΗΜ.ΤΟ 
Βέροιας της Ν.Δ.

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου

 Tρόφιμαπου συγκεντρώθηκαν για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο τουΔήμου Βέροιας από τα μέλη της
ΔΗΜ.ΤΟΒέροιας τηςΝέαςΔημοκρατίας,παρέδωσαν
ηπρόεδρος τηςΔΗΜΤΟ και αντιδήμαρχοςΠαιδείας,
ΣυρμούλαΤζήμα, με τον αντιπρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίουΔημήτρηΠυρινό, στον χώρο έξωαπό το
κοινωνικόπαντοπωλείο. για την ενίσχυση της δομής
τηνπερίοδοτωνεορτών.

Καιμαζί,πολλέςευχέςγιακαλήχρονιάμευγεία,δύ-
ναμη,αισιοδοξίακαικοινωνικήαλληλεγγύη!

Εισήγηση των ειδικών για να ανοίξουν μόνο νηπιαγωγεία 
και δημοτικά στις 11 Ιανουαρίου

Οι σαββατιάτικες έκτακτες ανακοινώσεις του
πρώην κυβερνητικού εκπροσώπουΣτέλιουΠέ-
τσα έδειξαν ξεκάθαρα τηνβούληση και επιθυμία
τηςκυβέρνησηςναανοίξει τασχολείαόλων των
βαθμίδωνστις 11 Ιανουαρίου και μάλιστα χωρίς
να έχει ακόμη εισήγηση της επιτροπής των ειδι-
κών.Ακολούθησαν οι χθεσινές δηλώσεις όμως
τόσοτουΆδωνιΓεωργιάδηόσοκαιτουΆκηΣκρέ-
τσου που «διόρθωσαν» την κατάσταση, αφού
όπωςανέφερανότι ανακοινώθηκε ήταν «κυβερ-
νητικός στόχος» και σε καμίαπερίπτωση από-
φασηπουδεναλλάζει.Λίγονωρίτερα,σύμφωνα
με πληροφορίες, κατά την τηλεδιάσκεψη που
ολοκληρώθηκεχθεςΔευτέρα,οιειδικοίπρότειναν
το άνοιγμα των δομών της πρωτοβάθμιας και
εκπαίδευσηςστις11Ιανουαρίουκαιαποφάσισαν
να επανεξετάσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα
την ερχόμενη εβδομάδα,προκειμένου να ληφθεί

απόφασηκαιγιατηδευτεροβάθμια(γυμνάσιακαιλύκεια).
Γιαναδούμε τιθααποφασίσειηκυβέρνηση,γιατίηΠαρασκευή8 Ιανουαρίουπουξεκινούν ταμαθήματαμέσω

τηλεκπαίδευσηςείναιπολύκοντάκαικανέναςμαθητήςήεκπαιδευτικόςακόμηδενξέρειανθαδεισχολικόπίνακαή
οθόνηυπολογιστή!

Εμβόλιο: Ανοίγει στις 11 Ιανουαρίου η πλατφόρμα,
πως θα κλείνουμε ραντεβού

Στο χρονοδιάγραμμα των εμβολι-
ασμών και στησημασία της εγγρα-
φής τωνπολιτώνστην άυλησυντα-
γογράφηση, αναφέρθηκε ο γενικός
γραμματέαςΠρωτοβάθμιαςΦροντί-
δαςΥγείας του υπουργείουΥγείας,
Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την
χθεσινήενημέρωση.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό
σχεδιασμό, ηπλατφόρμα για ταρα-
ντεβούαναμένεταιναανοίξειστις11
Ιανουαρίου και οι πολίτες μπορούν
νακλείσουνραντεβούγιαναεμβολι-
αστούνμετουςεξήςτρόπους:

Πλατφόρμα emvolio.gov.gr, η ο-
ποίαδίνει και τη δυνατότητα τροπο-
ποίησης ενός κανονισμένου ραντε-
βού

Επιβεβαιώνοντας τοπροτεινόμενοραντεβούμέσωγραπτούμηνύματος (SMS)στον5-ψήφιο κωδικόαποκλειστικής
χρήσης(13034)

ΕπίσκεψησταΚΕΠήφαρμακεία
Ότανέχεικλειστείτοραντεβού,οπολίτηςθαλάβειένανμοναδικόκωδικό-αριθμόκαιέναQRCode,τονοποίοθαπρέ-

πειναέχειμαζίτουτηνημέραπουθακάνειοπολίτηςτοεμβόλιο.

Συνάντηση 2 «γιγάντων» της ημαθιώτικης 
ζαχαροπλαστικής στο εργαστήριο του ΕΛΥΖΕ

Ιδιαίτερααυξημένηήτανηκίνησηστα ζα-
χαροπλαστεία τη εορταστικήπερίοδο, με τα
εργαστήριά τους ναπαίρνουνφωτιά για να
βγάλουν τα παραδοσιακά μελομακάρονα,
κουραμπιέδες και βασιλόπιτες.Οφακός του
ΛΑΟΥπαραμονήΧριστουγέννωνεπισκέφθη-
κετοζαχαροπλαστείοΕΛΥΖΕ,τουΖώηΦλώ-
ρου, στην οδόΘερμοπυλών (Προμηθέας)
στηΒέροια.Όχιμία,αλλάδύοεκπλήξειςμας
περίμεναν, αφού μέσα στο εργαστήριο συ-
ναντήσαμε τονΚώσταΦλώρο, πατέρα του
Ζώη, ίσως τον εμπειρότερο μάστορα ζαχα-
ροπλαστικής στηνΗμαθία, αφού όπως μας
είπε μετράει αισίως 62 χρόνια εμπειρίας και
εργασίαςστοχώρο.Ηδεύτερηέκπληξηήταν
ηπαρουσία ενόςακόμη εμβληματικού ζαχα-
ροπλάστη, τουΝίκουΠαπαοικονόμου, του
παλαιούμάστορατουΕΛΙΤ,με50χρόνιαεμπειρίας!Οκ.Φλώροςμάλισταθυμήθηκεότισυνυπήρξανεκαιδούλεψανμαζί
γιαπερίπου4χρόνιαστοΕΛΙΤ,πριναπόαρκετάχρόνια,ενώοκ.Παπαοικονόμουείπεμενοσταλγικήδιάθεση,ότιοζα-
χαροπλάστηςδενμπορείναζήσειχωρίςτηνμυρωδιάτηςβανίλιας.Οιδύο«γίγαντες»τηςημαθιώτικηςζαχαροπλαστικής,
πουσυγκεντρώνουνμαζίπάνωαπόέναναιώναζαχαροπλαστικήςεμπειρίας,τόνισαντηνσημασίατωνποιοτικώνυλικών
καιτηςαγάπηςσταπαρασκευάσματακαιευχήθηκανχρόνιαπολλά…καιγλυκά!

(δείτε το βίντεο της συνάντησης στο laosnews.gr)

Συλλήψεις και πρόστιμα,
για γλέντι ρομά στο Εργοχώρι 

Βέροιας
Γλέντιμεδυνατήμουσικήκαιχωρίςκανέναμέτροπροστα-

σίαςέστησανπερίπου 30άτομα,στονκαταυλισμόρομάστο
ΕργοχώριΒέροιαςτομεσημέριτουπερασμένουΣαββάτου.

Σύμφωνα με τηνΕΛ.ΑΣ., παρά τις συστάσεις των αστυ-
νομικώνοιρομάδενσυμμορφώθηκανκαιέτσιοιαστυνομικοί
προχώρησανστησύλληψη3ατόμων,ενώσχηματίστηκεδικο-
γραφίασεβάροςτωνυπολοίπων5.Καιστους8,επιβλήθηκε
το διοικητικόπρόστιμο των3.000 ευρώγια καταπάτηση των
μέτρωνκατάκορωνοϊού.
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Οι  πίνακες έργων που δεσμεύτηκε να γνωστοποιήσει ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου με θέμα τον ισολογισμό του 2019, δόθηκε  χθες στη 
δημοσιότητα, από τον  Δήμο Βέροιας.

 Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται:
«Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δημιουργεί πραγματικές συνθήκες α-

νάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες μέσα από την εξασφάλιση νέων κονδυλί-
ων και την υλοποίηση έργων υποδομής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, την καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για νέες επενδύσεις 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βέβαια, η τοπική ανάπτυξη δεν 
έρχεται ούτε από τη μια μέρα στην άλλη αλλά και ούτε μέσα από επικοινω-
νιακούς χειρισμούς και δημόσιες σχέσεις. Αντίθετα, οι βιώσιμες συνθήκες 
ανάπτυξης δημιουργούνται μόνο σε στέρεες βάσεις ως αποτέλεσμα μακρο-
χρόνιου σχεδίου που κατά την υλοποίησή του «παντρεύει» τις πραγματικές 
ανάγκες και δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας με τα διαθέσιμα εργαλεία 
χρηματοδότησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βέροιας υλοποιεί ένα 
ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο με σκοπό την αναβάθμιση 
της διοικητικής και επιχειρησιακής δυνατότητας του δήμου, τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των δημοτών, την αναβάθμιση και επέκταση των τοπικών 
υποδομών και δικτύων αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως 
άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα των σχετικών επενδύσεων. Σχέδιο που βασί-
ζεται στην επιστημονική γνώση, τη μελέτη, την προετοιμασία, την αποτελε-
σματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και κρατικών χρηματοδο-
τήσεων, αλλά και τη βοήθεια της πολιτείας, ακολουθώντας τη μόνη ασφαλή 
οδό με εγγυημένα αποτελέσματα στο δρόμο για την τοπική ανάπτυξη. 

Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι σήμερα ο Δήμος Βέροιας να 
υλοποιεί και να έχει δρομολογήσει έργα συνολικού ύψους 51.857.019,13€, 
εκ των οποίων 1.190.362,80€ σε διαδικασία ολοκλήρωσης, 17.309.765,23€ 
σε εξέλιξη, 18.468.556,19€ προς δημοπράτηση και 14.888.334,91€ υπό 
ένταξη, όπως φαίνεται αναλυτικά από τον παρακάτω πίνακα: 

Ο παραπάνω προϋπολογισμός έργων ύψους 51.857.019,13€ δεν απο-
τελεί απλά έναν αριθμό. Είναι χρήματα στην αγορά του Δήμου Βέροιας, είναι 
κονδύλια που προορίζονται για νέες επενδύσεις και την αναβάθμιση των δη-
μοτικών υποδομών που με την σειρά τους θα μεταφραστούν σε νέες θέσεις 
εργασίας και νέα εισοδήματα στην περιοχή. Με την ίδια «γνώση» και την 
ίδια αποτελεσματική «δράση» και με την αρωγή της Δημοτικής Παράταξης 
«Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη», η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει την αναπτυξια-
κή πορεία της Βέροιας προς το μέλλον. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με ίδια έσοδα του Δήμου Βέροιας 
υπάρχει μια πληθώρα άλλων μικρότερων έργων σε εξέλιξη ή υπό δημοπρά-
τηση που δεν αναγράφονται στην παραπάνω λίστα.

Λίστα έργων ύψους  51.857.019,13 δόθηκε 
στη δημοσιότητα από τον Δήμο Βέροιας 

Δημοτική Αρχή: «Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι η μόνη ασφαλής οδός για την τοπική ανάπτυξη» 

Εξιχνίαση απάτης 
από διαδικτυακή 

πώληση 
αυτοκινήτου 

Από το Τμήμα 
Ασφάλειας Αλε -
ξάνδρειας σχηματί-
σθηκε δικογραφία 
σε βάρος ενός ημε-
δαπού άνδρα και ε-
νός αλλοδαπού άν-
δρα, καθώς όπως 
προέκυψε από την 
έρευνα, τον Ιούλιο 
του 2020, με το 
πρόσχημα πώλη-
σης επαγγελματικού οχήματος μέσω αγγελίας σε ιστοσελίδα κοινω-
νικής δικτύωσης, απέσπασαν διαδοχικά από ημεδαπό στην Ημαθία, 
συνολικό χρηματικό ποσό 10.300 ευρώ. Ειδικότερα, έπεισαν το πα-
θόντα να καταθέτει χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 
είτε ως προκαταβολή για την αγορά του οχήματος, είτε για την υπο-
τιθέμενη έκδοση τιμολογίου.
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Του Πάρη Παπακανάκη

 

Υπό ιδιαίτερα συγκινησιακές 
συνθήκες και με δέος (ομολογώ) 
κατά την τρέχουσα περίοδο των ε-
ορτών πήρα στα χέρια μου για να 
μελετήσω τον τόμο με τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Βεροιώτικα Ση-
μειώματα. Τόμος Γ’ (2014-2019)» 
του Θεολόγου και ακούραστου Ιστο-
ρικού Ερευνητή Παύλου Πυρινού. 
Κυκλοφόρησε πρόσφατα από την 
Εταιρία Μελετών Ιστορίας & Πολι-
τισμού Ν.Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η) και 
είναι ουσιαστικά η συνέχεια δύο 
προηγούμενων τόμων: «Βεροιώτικα 
Σημειώματα» και «Βεροιώτικα και 
Ναουσαϊκά Σημειώματα» που είχαν 
εκδοθεί το 2009 και 2014 αντίστοιχα.

Ο συγκεκριμένος τόμος, εμπεριέχει εργασίες του 
συγγραφέα σε επιστημονικά περιοδικά και άρθρα 
στον τοπικό περιοδικό και ημερήσιο Τύπο, τα οποία 
δημοσιεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα των ετών 
2014-2019. Η παρουσίαση των εργασιών (συνοδευ-
όμενων από πλούσιο αρχειακό υλικό) οργανώθηκε 
με επιμέλεια σε πέντε κατηγορίες: 

α) ιστορικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο επι-
στημονικό περιοδικό “Μελετήματα Ημαθίας” και στο 
περιοδικό σύγγραμμα έρευνας και λόγου “Βέροια – 
Ερατεινή Ημαθία” 

β) ιστορικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα περι-
οδικά “Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας” 
και “Νιάουστα και στην καθημερινή εφημερίδα της 
Ημαθίας “Λαός”, 

γ) επετειακές ομιλίες, οι οποίες εκφωνήθηκαν 
στις επετείους για την γενοκτονία του ποντιακού 
ελληνισμού και του μακεδονικού αγώνα,  

δ) πρόσωπα της πόλης και 
ε) βιβλιοπαρουσιάσεις. 
Με το χαρακτηριστικό συγγραφικό ύφος του ο 

Παύλος Πυρινός αναδεικνύει μέσα στις σελίδες του 
βιβλίου σημαντικά στοιχεία για φορείς και πρόσωπα 

της πόλης με αξιόλογη προσφορά, ενώ παράλληλα 
φροντίζει να αναγνωρίζεται ο πνευματικός μόχθος 
και να επιβραβεύεται η πνευματική προσπάθεια 
αρκετών συγγραφέων της ευρύτερης περιοχής μας. 

Εντούτοις ο ίδιος, με τη γνωστή σεμνότητά του, 
αποκαλεί το ερευνητικό πόνημά του: «εργαλείο και 
αφορμή για τον ιστορικό του μέλλοντος…». Ευθυ-
γραμμιζόμενοι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, στον κανόνα 
που εκ προοιμίου κι αδιαπραγμάτευτα επιβάλλει 
ο συγγραφέας, δεν θα επεκταθούμε σε λυρικούς 
λεκτικούς χαρακτηρισμούς. Θα περιοριστούμε απλά 
στην έκφραση ευχαριστιών από τα βάθη της ψυχής 
μας για ένα ακόμη καλολαξευμένο λιθάρι του στο 
πολιτισμικό οικοδόμημα του τόπου μας, το οποίο με 
θαυμαστή επιμονή και υπομονή μας δίδαξε αφενός 
να εκτιμούμε κι αφετέρου να τιμούμε…

Ολοκληρώνοντας, να σας ενημερώσουμε ότι η 
έκδοση του νέου τόμου εντάχθηκε στη σειρά εκδό-
σεων της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και τα έσοδα που θα προκύ-
ψουν, με απόφαση του συγγραφέα, θα διατεθούν 
υπέρ των σκοπών της Εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τον αναζητήσουν στα συνεργαζόμενα 
με την Ε.Μ.Ι.Π.Η. καταστήματα, στη Βέροια:

Βιβλιοπωλείο Πυρινός – Βενιζέλου 50
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο – Βενιζέλου 36

Τα «Βεροιώτικα Σημειώματα» !!! Από τον Δήμο Νάουσας:  
«Γεύματα αγάπης», 

τρόφιμα και παιχνίδια 
μοιράστηκαν σε 450 οικογένειες 

ευάλωτων πολιτών 

 Τρόφιμα μακράς διαρκείας, «γεύματα αγάπης», βασιλόπιτες και παιδικά παιχνίδια θα διανεμηθούν, 
λίγο πριν την έλευση της νέας χρονιάς, σε συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ο-
μάδες του Δήμου Νάουσας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα και της δημοτι-
κής αρχής, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, στήριξης και αγάπης σε δοκιμαζόμενα μέλη της κοινωνίας 
μας. 

Τα τρόφιμα και τα παιχνίδια παραδόθηκαν την Τετάρτη 30.12.2020, στους προέδρους των Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου Νάουσας και στη συνέχεια, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων μέτρων προ-
στασίας κατά της πανδημίας, μοιράστηκαν στη Νάουσα και τις Κοινότητες σε περίπου 450 συμπολίτες 
μας  και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη. 

«Στην δύσκολη αυτή περίοδο που δημιουργούν οι επιπτώσεις της πανδημίας υπάρχουν συμπολίτες 
μας και οικογένειες που σηκώνουν το δικό τους βάρος, μη μπορώντας να έχουν βασικά αγαθά. Στο Δή-
μο Νάουσας προσπαθούμε, με κάθε τρόπο, να βρισκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, με στόχο 
να μην μείνει και να μην αισθάνεται κανείς συνάνθρωπός μας μόνος αυτές τις γιορτές. Εκτός από το 
«Καλάθι Αλληλεγγύης» και τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε αυτές τις μέρες, μέσω των δομών του 
Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
η δημοτική αρχή κάνει ό,τι είναι επιπλέον δυνατόν για να φροντίσει τους αδύναμους οικονομικά συμπο-
λίτες μας, ώστε να περάσουν όσο γίνεται πιο ζεστά και με αξιοπρέπεια τις γιορτές. Στεκόμαστε ακόμη 
περισσότερο φέτος αρωγοί στους συνανθρώπους μας, κρατώντας ψηλά ως «σημαία» την κοινωνική 
αλληλεγγύη, την αγάπη αλλά και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά» δήλωσε ο Δήμαρχος Νάουσας, 
Νικόλας Καρανικόλας.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
τον κ. Απόστολο Λουκανόπουλο για την προσφορά ειδών ρουχισμού και 
παιχνιδιών προς κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων του Ξενώνα 
Βραχείας Φιλοξενίας της δομής και των παιδιών τους.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά συμπολιτών μας απέναντι στον «Έρα-
σμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που 
συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό 
αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 
-2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο)

Λάππειο  1ο Γυμνάσιο  Νάουσας: Πρωτοχρονιάτικα 
διαδικτυακά κάλαντα από την ομάδα Erasmus+ 
Παραμονή Πρωτοχρο-

νιάς, μαθητές και καθηγη-
τές της ομάδας Erasmus+ 
του Λαππείου 1ου Γυμνα-
σίου Νάουσας αποφάσισαν 
να ανοίξουν πάλι τις κάμε-
ρες για να ψάλλουν διαδι-
κτυακά τα κάλαντα του Αϊ 
Βασίλη. Προσκάλεσαν τον 
Διευθυντή της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, τον Διευθυντή 
και τους Προϊσταμένους 
της Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας και εκπροσώπους 
της Δημοτικής αρχής του 
Δήμου Νάουσας οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν άμεσα και με θέρμη στην πρόσκληση κι όλοι μαζί για να άκουσαν  το τραγούδι των 
παιδιών και αντάλλαξαν ευχές από μακριά αλλά ταυτόχρονα… τόσο κοντά, με την βοήθεια της τε-
χνολογίας  τηρώντας πιστά το έθιμο.

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια του lockdown
Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων (μέλη 

και μη μέλη της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας) λόγω των 
νέων μέτρων στο πλαίσιο του lockdown σε όλη τη χώρα για την 
περιορισμό διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής Βέροιας θα λειτουρ-
γούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το 
μεσημέρι.



Ένα ινοπτικό βρογχοσκόπιο για την αντιμετώπι-
ση των αναγκών του Νοσοκοµείου Νάουσας λόγω 
του κορονοϊού παρέδωσε,  το βράδυ της Τετάρτης 
30.12.2020,  ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανι-
κόλας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσο-
κομείου Νάουσας Κωνσταντίνο Λυκοστράτη. 

Ο Δήμαρχος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Αντώνη Καραγιαννίδη  ενημέρωσαν τον  
κ. Λυκοστράτη ότι το προσεχές διάστημα  ο δήμος θα 
παραδώσει στο νοσοκομείο και αντλίες έγχυσης φαρ-
μάκων. Επίσης, μετέφεραν θερμές ευχές εκ μέρους 
όλης της δημοτικής αρχής για καλή χρονιά και υγεία 
σε  όλο προσωπικό του νοσοκομείου, που δίνει τη 
μάχη κατά της πανδημίας, καθώς και γρήγορη ανάρ-
ρωση σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς του 
νοσοκομείου, με την ευχή να επιστρέψουν γρήγορα 
και δυνατοί στα σπίτια τους. 

 «Στο Δήμο Νάουσας επιλέξαμε φέτος να μειώσου-
με κονδύλια που προορίζονταν για δευτερεύουσες ανάγκες και να κα-
τευθύνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των οικονομικών μας δυνατοτήτων 
στην κοινωνική μας πρόνοια και στην υγειονομική θωράκιση του τόπου 
μας. Έτσι, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδίδουμε στο 
Νοσοκομείο μας το ινοπτικό βρογχοσκόπιο για την αντιμετώπιση των 
αναγκών κατά της πανδημίας και τις επόμενες μέρες θα παραδώσουμε 
και τις αντλίες έγχυσης φαρμάκων, με στόχο να συμβάλλουμε έμπρα-
κτα στην θωράκιση της περιοχής μας. Εύχομαι,  εκ μέρους όλης της 
δημοτικής αρχής, υγεία και καλή χρονιά στο προσωπικό του Νοσοκο-

μείου μας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά 
της πανδημίας και από καρδιάς σε όλους τους ασθενείς που 
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας, ευχόμαστε καλή ανάρρωση 
και γρήγορη επιστροφή στις οικογένειες και τους αγαπημένους 
τους» δήλωσε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας. 
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ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 27η/30-11-
2020 (Θέμα Ε.Η.Δ. 6ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συγκέντρωσης 
Ρούχων για Πλύσιμο» (CPV-98310000-9) για τις ανάγκες του                   
Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού ε-
ξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι (65.976,00€) 
χωρίς Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 5-1-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 19-1-2021 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26-1-2021 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε 
(15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 91727. 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 των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 

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 της προσφερόμε-
νης υπηρεσίας, 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, FAΧ 
2331059315. 

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

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Φρόσω Καρασαρλίδου: Η κυβέρνηση 
με τις παλινωδίες της οδηγεί τους επαγγελματίες και 
την Αγορά στην καταστροφή…Άμεσα μέτρα τώρα!

Για τα μέτρα της Κυβέρνησης σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργία της Αγοράς, η βουλευτής Φρόσω 
Καρασαρλίδου δήλωσε: 

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παλινωδεί στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας, αντιμετωπίζοντας την κοι-
νωνία ως διακόπτη που ανοιγοκλείνει, χωρίς κανένα 
σχέδιο.

Ακόμα και σήμερα αρνείται να λάβει τα απαραίτη-
τα μέτρα. Να προχωρήσει, δηλαδή, σε μαζικά δωρε-
άν τεστ για τους πολίτες, ενίσχυση του ΕΣΥ, επίταξη 
ιδιωτικών κλινικών και σε μέτρα υγείας και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας. Προγραμματίζει άνοιγμα 
των σχολείων για άλλη μια φορά χωρίς να ακούει 
τους ειδικούς, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και τεστ 
για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι 

της αγοράς με το νέο lockdown βυθίζονται και πάλι 
στην απόγνωση αφού ακυρώνονται οι προγραμμα-
τισμένες παραγγελίες click away που ήταν να παρα-
δοθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ καταστηματάρχες 
που εμπορεύονται ευαίσθητα προϊόντα και είχαν κά-
νει παραγγελίες, λόγω αχρήστευσης του προϊόντος 
παθαίνουν μεγάλες οικονομικές ζημίες.

Η κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο. Η 
επιτελική της ανικανότητα βυθίζει την κοινωνία σε 
ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια.   Περιοριστικά μέ-
τρα χωρίς σχέδιο, χωρίς ενίσχυση του συστήματος 
υγείας και χωρίς οικονομική ενίσχυση της κοινωνίας 
είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Απαιτείται ΑΜΕ-
ΣΑ η ενίσχυση του ΕΣΥ και η οικονομική στήριξη 
των ανθρώπων της αγοράς πριν την οριστική τους 
εξαφάνιση!

Παραδόθηκε ινοπτικό βρογχοσκόπιο 
στο Νοσοκομείο, από τον Δήμο Νάουσας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΙΡΟ
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για 

τα ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητήρια λόγω 
της αιφνίδιας απώλειας του Σωτήρη Αθανα-
σίου. Ιδιαιτέρως τα μέλη και το Δ.Σ. του Δικη-
γορικού Συλλόγου Βέροιας για την αμέριστη 
συμπαράστασή του από κάθε πλευρά, με πρω-
τοβουλία του Προέδρου Φώτη Καραβασίλη και 
της Προέδρου της ΛΕΑΔΙΒ Σοφίας Ζεϊμπέκη 
καθώς και του συνεργάτη του Αυτζή Νικολάου. 
Ο Θεός να σας έχει καλά.

Οικογένεια Αθανασίου
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 31 Δε-

κεμβρίου 2020 στις 12.15 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πο-
λιούχου) Βέροιας ο Κωνσταντί-
νος Μερκ. Γκανάρας, σε ηλικία 
74 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Ι-

ανουαρίου 2021 στις 11.15 π.μ. 
σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος 
Συμ. Καραγαβριηλίδης σε ηλικία 
77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.90 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Παπάγου 
Βέροιας ο Σταύρος Ιωαν. Τιμίνης 
σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Ιανου-

αρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Πελαγία Απ. 
Κνισοβίτη σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηρο-
κομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:

-Τον κ.Ιορδάνη Χατζόγλου του Κυριάκου, για την δω-
ρεά του ποσού των 200 Ε , για ένα πλήρες γεύμα , για 
την ονομαστική του εορτή.

-Τον κ.Τσαλέρα Μιχαήλ, για την δωρεά του ποσού 
των 120 Ε , εις μνήμη Αντωνίου Τσαλέρα και Χρυσούλας 
Μωρα`ι`τοπούλου.

-Ανώνυμα Τέκνα , (κ.Κων/νο,κ.Κική,κ.Βαρβάρα) , για 
ένα πλήρες γεύμα , εις μνήμη της μητέρας τους Ελευθε-
ρίας , με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για ένα πλήρες γεύμα, εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Γεωργία Κουτρούλα , για την ευγενική προ-
σφορά 20 Kgr κοτόπουλα , εις μνήμη του αδελφού της 
Μάρτου Κουτρούλα.

-Τους κ.κ.Ιωσήφ και Άγγελο Παρούτογλου,για την 
ευγενική προσφορά τροφίμων (60 Kgr κοτόπουλα ,σα-
λάτες και πατάτες),εις μνήμη του πατέρα τους Πέτρου 
Παρούτογλου.

-Την Οικογένεια Σιώπη , για ένα πλήρες γεύμα , εις 
μνήμη του πατέρα τους Ιωάννου Σιώπη.

-Την κ.Θεοδωρίδου Φανή , για την ευγενική προσφο-
ρά ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) , εις μνήμη της 
αδελφής της Νίκης Γκαβανά.

-Τους συμμαθητές και συμμαθήτριες Χρήστου Δελα-
βερίδη , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, για ένα 
πλήρες γεύμα , εις μνήμη Χρήστου Δελαβερίδη.

-Τους κ.κ.Μαρία και Δημήτρη Καλλιγά , Αγνή Μπο-
νάνου, Άννα Βαρακλή, Κατερίνα Ζυγουλιάννα και Έλλη 
Κουσίδου, για την δωρεά του ποσού των 60 Ε, για οικο-
νομική ενίσχυση.

-Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρμπαρούση , για την 
ευγενική προσφορά καφέ στο Γηροκομείο Βέροιας , για 
τις ανάγκες του Ιδρύματος.

-Το Γραφείο Τελετών-Ανθοπωλείο κ.Γεωργία Νικο-
λοπούλου-Κωνσταντινίδου και κ.Άρη και το Catering 
κ.Δημητρίου Κωτσανίδη , για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος, για τις Άγιες Ημέρες των Χρι-
στουγέννων. 

-Την κ.Αγγελική Χιόλου , για την ευγενική προσφορά 
εδεσμάτων-κουλουράκια και καφέ.

-Ανώνυμη Οικογένεια, για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε, εις μνήμη της συζύγου και μητέρας τους Ευθυμί-
ας ,με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Την Οικογένεια κ.Χρήστου και κ.Αντωνίου Πρέσια , 
για την την ευγενική προσφορά 16 Kgr Κοτόπουλα , εις 
μνήμη της μητέρας τους Γιαννούλας Πρέσια.

-Την Οικ.κ.Βασιλείου Παπαγεωργίου , για την ευγε-
νική προσφορά 15 Kgr γάλα και καφέ ,εις μνήμη του 
πατέρα τους Κων/νου.

-Ανώνυμο Αρτοποιείο , για την ευγενική προσφορά 
βασιλόπιτας ,γλυκών και κουλουράκια.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση , για την ευγενική προσφο-
ρά 2 πίτες , για  τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.  

Εκ της Δ/νσεως 

 Ευχαριστήριο του Ομίλου 
προστασίας παιδιού Βέροιας

Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα :   
1) Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά των 150 € στη μνημη των αγαπητών τους  

φίλων Στεργίου και  Εμμανουέλας Κωτσοπούλου.
2) Τον κο. Χαράλαμπο και την κα. Κατερίνα Γουτσίκα για τη δωρεά των 50 € στη 

μνήμη του αγαπημένου τους θείου Παύλου Γκαβανά.
3) Την κα. Θάλεια Κόντα για τη δωρεά των100 €  για τις γιορτές των Χριστουγέννων,
4)  Τον κο. Μ.Κ. και την κα. Σ.Β. για τη δωρεά των 50 € για τις γιορτές των Χρι-

στουγέννων.

Ευχαριστήριο
Ο Φιλανθρωπικός μη 

Κερδοσκοπικός Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το 
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης 
– Ημερήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και Κατάρ-
τισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της 
Άνοιξης», οι ωφελούμενοι 
και το προσωπικό, ευχαρι-
στούν θερμά: 

-Ανώνυμη κυρία από 
την περιοχή της Αλεξάν-

δρειας για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του 
ΚΔΗΦ  εις μνήμη του Μούρνου Αντωνίου.

-Ανώνυμη κυρία από την περιοχή της Αλεξάνδρει-
ας για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ  
εις μνήμη της Μαρίκας Μόζα.

-Ανώνυμη οικογένεια από την περιοχή της Αλεξάν-
δρειας για τη χρηματική δωρεά για την ανέγερση του 
νέου ΚΔΗΦ.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη 
συνεχή προσφορά γευμάτων  προς τους ωφελούμε-
νους.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Του Κώστα Σκανδαλίδη

Θυμάμαι σαν να ήταν χθες ε-
κείνο το βράδυ πριν από τα σαρά-
ντα και βάλε χρόνια. Σε μια Γιορτή 
Νεολαίας όπου συγκεντρώθηκαν 
αμέτρητες νεανικές φλόγες. Τον θυ-
μάμαι αεικίνητο, ακούραστο, δυνα-
μικό να λύνει κάθε πρόβλημα που 
προέκυπτε στο χώρο. Να ανάβει 
τα κεριά του αγώνα, να ζωντανεύει 
την ελπίδα για ένα καλύτερο κό-
σμο, να δίνει οξυγόνο ζωής. Ήταν 
η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε 
και έκτοτε ποτέ δεν νιώσαμε μα-
κριά ο ένας από τον άλλο. 

Πριν από ενάμισι χρόνο ήταν η 
τελευταία φορά που τον είδα. Ξανά  
στη Βέροια. Κι ένιωσα το τεράστιο 
ανάστημα του ανθρώπου που πά-
λευε χρόνια την αρρώστια και γε-
λούσε και ζούσε και οραματιζόταν 
ακόμη μια στις τόσες Αλλαγή. Στον 
ίδιο πάντα χώρο, στη πόλη του, 
με την ίδια αυτή τη φορά δύναμη 
όμως  της απαντοχής και της εγκαρτέ-
ρησης.

Ο Θανάσης  υπήρξε ένα άστρο που 
ούτε στιγμή δεν θάμπωσε το φως του. 
Γιατί ούτε στιγμή δεν θάμπωσαν οι αρ-
χές και οι αξίες του,  η πίστη στο αγώ-
να, οι προοδευτικές καταβολές και ιδέες 
του, οι γραμμές που υπερασπίστηκε, 
η προσήλωση του στη δημοκρατία, η 
πατριωτική του συνείδηση. Ούτε στιγμή 
δεν θάμπωσε η κοινωνική του προσφο-
ρά, η καθημερινή του μάχη για το καλό. 
Για την καλημέρα των συνανθρώπων 
του όχι αυτή που εκφέρεται τυπικά αλλά 
αυτή που είναι κεντημένη στα παλιά 
γεμάτα καλοσύνη σπίτια των ανθρώπων 
του λαού. 

Όχι. Δεν έμεινε κολλημένος στο πα-
ρελθόν. Είχε πάντα την ορμή της αλλα-
γής μέσα του, πάντα ανοιχτό το βλέμ-
μα του στο αύριο, πάντα να ψάχνει το 
καινούργιο μέσα από το παλιό, πάντα 
να προσδοκά και να μάχεται για τις κα-
λύτερες μέρες. Πόσες φορές ζητούσε 
να μιλήσουμε, να ενώσουμε τις σκέψεις 
και τις προτάσεις μας να ανταλλάξουμε 
τις  απόψεις μας για ότι μας κρατούσε 
δεμένους για τόσο πολύ καιρό. 

Μου φαίνεται αδύνατο κάποιος να 
τον συναντήσει και τον ξεχνούσε. Ρω-
τήστε όσους αναρίθμητους βοηθούσε 
ολημερίς με τη δουλεία του, με τον κα-
θημερινό του αγώνα. Όλοι αυτοί που 

σιωπηλά, από κοντά ή από μακριά, α-
νάβουν κερί στη μνήμη του.  

Ο Θανάσης, για το ΠΑΣΟΚ και τη 
δημοκρατική παράταξη, για το προοδευ-
τικό κίνημα στη χώρα, υπήρξε πάντα έ-
να αγκωνάρι, στέρεο, ακατάβλητο. Ένας 
απ’ αυτούς  που αποτελούσε τη ψυχή 
και το μυαλό, ένας απ’ αυτούς που έβα-
ζε πάντα το εγώ κάτω από το εμείς.  

Σαν από διαίσθηση, από ανώτερη 
δύναμη, κάθε φορά που περνούσαμε 
μια καμπή, ένα πρόβλημα, κάθε φορά 
που νιώθαμε την ανάγκη κάτι να κά-
νουμε, να αλλάξουμε, να ξεφύγουμε, 
χτυπούσε το τηλέφωνο. Και ήξερα ότι 
το τέλος της συνομιλίας μας ένα φως 
έδιωχνε τις σκιές.  

Τώρα μας αποχαιρέτησε όλους ό-
σους έχουμε απομείνει από εκείνη την 
πορεία της Γιορτής Νεολαίας και πάει 
να βρει τον Βασίλη, το Θόδωρο, κι ό-
λα τα άλλα παιδιά που χάθηκαν στο 
δρόμο. Άφησε πίσω του τα αγαπημένα 
του πρόσωπα, την οικογένεια και την 
άξια σύντροφο του που μόνο με χαρά 
και συγκίνηση θα κρατούν το φως του 
αναμμένο μέσα τους για να φωτίζει τη 
ζωή τους.

Όμως, για όλους εμάς, το άστρο έ-
σβησε και νιώθουμε πιο λίγοι και πιο 
φτωχοί. Να τον θυμόμαστε για πάντα, 
γι αυτό που υπήρξε, ο δικός μας Θανά-
σης, οδικός μου φίλος, σύντροφος και 
αδελφός.      

ΈΣΒΗΣΕ ΕΝΑ ΆΣΤΡΟ…
Στη μνήμη του Θανάση Γεωργιάδη
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Ευχαριστίες από τα «Παιδιά της Άνοιξης» 
Αυτήν την ξεχωριστή χρονιά, η βοήθεια όλων επώνυμων & ανώνυ-

μων, μικρή ή μεγάλη, ήταν πολύτιμη!!! 
Φτάνοντας στο τέλος της, θα θέλαμε από καρδιάς, να σας πούμε                

ένα ζεστό & μεγάλο ευχαριστώ!
Φέτος, αντί για στολίδια & λαμπιόνια, αποφασίσαμε συμβολικά να 

στολίσουμε το δέντρο μας με όλους εσάς, τους φίλους & συμπαραστάτες 
μας, να τυλίξουμε το δέντρο μας με τη δική σας αγάπη!

Πιασμένοι χέρι-χέρι, συνοδοιπόροι προς τον κοινό μας στόχο την α-
νέγερση του νέου ΚΔΗΦ στη Βέροια.

Ευχόμαστε η ανθρωπιά & η αλληλεγγύη, να εξακολουθήσουν να μας 
συντροφεύουν & τη νέα χρονιά & τα όνειρα όλων, όπως & το δικό μας, 
για το νέο ΚΔΗΦ, να γίνουν πραγματικότητα!!! 

Σας ευχαριστούμε πολύ! Καλή & δημιουργική χρονιά!!!
«Τα Παιδιά της Άνοιξης»

Οι επιχειρήσεις που
 παραμένουν κλειστές 
με κρατική εντολή έως 
τις 11/1/2021 δεν θα
 καταβάλουν ενοίκιο 
τον μήνα Ιανουάριο

Για το λιανεμπόριο, την εστί-
αση, τον πολιτισμό, τον αθλητι-
σμό, τα γυμναστήρια, τον του-
ρισμό, τις μεταφορές, τα κομ-
μωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, 
τα βιβλιοπωλεία και τις επιχει-
ρήσεις που κατά την ερχόμενη 
εβδομάδα παραμένουν κλειστές 
με κρατική εντολή, αναστέλλεται 
πλήρως η καταβολή του ενοικίου 
για τον μήνα Ιανουάριο.

Το 80% του μηνιαίου συμφω-
νημένου μισθώματος, και όχι επί 
της απώλειας, θα αποζημιωθεί 
στους ιδιοκτήτες από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε 
να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σή-
μερα. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου 
κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνε-
πώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα πληρώσει 
ενοίκιο τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακί-
νητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτή-
τες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο.

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν 
κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Συμπερι-
λαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρ-
τήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφω-
νικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της 
εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊό-
ντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, 
τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις 
των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και 
άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική ε-
ντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, 
όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι 
υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την 
απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές 
με κρατική εντολή κατά την περίοδο των εορτών, όπως και 
οι επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή την 
ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και οι επιχειρήσεις των κλάδων 
του τουρισμού και των μεταφορών, θα έχουν κατά τον μήνα 
Φεβρουάριο έκπτωση ενοικίου 80%, όπως έχει ήδη εξαγγελ-
θεί, με επιμερισμό του κόστους του ενοικίου κατά 60% στο 
Κράτος, 20% στις επιχειρήσεις-ενοικιαστές και 20% στους 
εκμισθωτές. Ενώ, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώ-
νουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους 
ιδιοκτήτες το 40% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα 
Φεβρουάριο.

COVID-19: Ξεκίνησε 
από χθες ο εμβολιασμός 

των υγειονομικών
 στο Νοσοκομείο Βέροιας 

- Ακολουθεί το σύνολο του προσωπικού σε 
όλες τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

   Χωρίς  προβλήματα ξεκίνησαν χθες Δευτέρα 4 Ιανουαρίου2021,  οι 
εμβολιασμοί κατά του covid 19 στο Εμβολιαστικό Κέντρο του Γενικού Νοσο-
κομείου Βέροιας. Ήδη την Κυριακή παραδόθηκε η πρώτη μεγάλη παρτίδα 
εμβολίων με  βάση το σχεδιασμό τροφοδοσίας που εκπονήθηκε από την 3η 
ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.

 Χθες εμβολιάστηκε το υγειονομικό και το βοηθητικό προσωπικό της 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, της Παθολογικής κλινικής, της Kλινικής 
covid-19, καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. 

Όπως ενημέρωσε ο  Διοικητής του Γ.Ν Ημαθίας Ηλίας Γ. Πλιόγκας, την  
ετοιμότητα της εμβολιαστικής ομάδας και την επιτυχή διαδικασία, διαπίστωσε 
κι ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, που επισκέφθηκε 
χθες το πρωί τη Μονάδα της Βέροιας. Τις επόμενες ημέρες ακολουθεί το 
σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και των μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Ο εμβολιασμός διενεργείται από τις 8.00 το πρωί έως και τις 9.00 το βρά-
δυ όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Από τις 8 Ιανουαρίου και σύμφωνα με το 
σχεδιασμό της επιχείρησης «Ελευθερία» , θα αναπτυχθεί η δεύτερη φάση 
εμβολιασμού των υγειονομικών, οπότε θα γίνει η ένταξη επιπλέον 55 Νοσο-
κομείων, μεταξύ αυτών και του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας.

Εμβολιασμοί και στους οίκους ευγηρίας
Χθες, ξεκίνησε κι ο εμβολιασμός των πολιτών που διαμένουν και εργά-

ζονται στους οίκους ευγηρίας από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του 
ΕΟΔΥ. Ο εμβολιασμός της ομάδας αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 20/1/2021.

ΑΔΑ : ΩΛ707ΛΛ-ΔΓΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/7/708633(3055)/31-12-20 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 
Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό δια-
γωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Σποραδικές εργασίες 
αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλ-
τοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων  της 
1ης Επαρχιακής οδού επί των Δ.Δ. Πατρίδας και Δ.Δ. 
Κοπανού» με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 
45233141-9 -   Εργασίες συντήρησης οδών. 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορί-
ες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 
403.225,81€  ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρό-
βλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση )

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η 21/01/21  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη-
μονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργα-
λείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοι-
πών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό 
τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδι-
κτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινω-
νίας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα 
Φωτεινή Νοβάκη.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

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

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

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

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

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν 
υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 8.064,52 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλά-
χιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  20/11/21, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ-
ος των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

5. Το έργο, προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του Προγράμματος Επεν-
δυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρη-
ματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης 
αυτοκινήτων) έτους 2020 με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ002I-
ΔΠ19 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/06-04-2020 
(ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση 4ης συνεδρίασης 2020 Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και την από 
28-04-2020 ορθής επανάληψης αυτής και έχει εκδοθεί η από-
φαση με αρ.πρωτ. 202472(1802)/24-04-20 , Α/Α 1867 (ΑΔΑ: 
Ω1087ΛΛ-2ΧΨ & ΑΔΑΜ: 20REQ006610474  2020-04-24) 
για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
για το οικονομικό έτος 2020 και 2021 και αριθμό καταχώρη-
σης α/α 1849 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Ο.Υ. της ΠΚΜ.

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16  

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

8.  Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 31-12-20(ΑΔΑΜ: 20PROC007967765 2020 
–12-31)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 



Πέρασε η εποχή 
που όσοι έπαιζαν 
μπάλα θεωρού-

νταν ή αποκαλούνταν 
κακώς ανεκπαίδευτοι, 
αμόρφωτοι, αγράμματοι 
ή στην ποδοσφαιρική 
αργκό... «ταγάρια». 

Ο αριθμός των ποδοσφαιρι-
στώνπουσπουδάζουναυξάνεται
προϊόντος του χρόνου και αυτό
μόνο απαρατήρητο δεν περνά
στην αθλητική κοινότητα…Είναι
ένα φαινόμενο που σχετίζεται
τόσο με την άνοδο του γενικού
μορφωτικού επιπέδου της κοινω-
νίας, με την ευκολότερηπρόσβα-
σηστην εκπαίδευση,αλλάκαιμε
τοόλοκαιμεγαλύτεροάγχος των
νεαρών κυρίως αθλητών για την
μελλοντική επαγγελματική τους
πορείαμετάτοτέλοςτηςκαριέρας
τους.

Στη νεαρήηλικία των18ή 19
ετών,όσοταλαντούχοςκιανείναι
ένας ποδοσφαιριστής, δεν μπο-
ρεί να είναι βέβαιος ότι όλα θα
κυλήσουν ομαλά και ότι θα κερ-
δίσει τα συμβόλαια που θα του
εξασφαλίσουνταπροςτοζηνγια
όλο του τον βίο.Αυτόβέβαια για
ορισμένουςσυσχετίζεταικαιμετη
ορθολογική διαχείριση των χρη-
μάτων καθώς είναι αξιοσημείω-
τες οιπεριπτώσεις αθλητών–με
κλασικότεροπαράδειγμααυτότου
Ροναλντίνιο – που ενώ από τα
χέρια τους πέρασαν εκατομμύ-
ρια, πτώχευσαν, τζόγαραν, ή α-
πλά επένδυσαν τα χρήματά τους
ακολουθώντας λανθασμένες επι-
λογές…Ίσωςακόμηκιαυτό,πά-
ντως,νααποτελείσυνάρτησητων
σπουδώνκαιτουμορφωτικούεπι-
πέδουενόςαθλητή.Ίσωςκαιόχι.

Στην ποδοσφαιρική Ελλάδα,
πάντως,συχνάδεμιλάμε γιαμια
απλή διαχείριση των χρημάτων
που έβγαλε ένας παίκτης, αλλά
για άγχος επιβίωσης, ειδικά όταν
έχουμενακάνουμεμεσυμβόλαια
μικρότερωνσε εμβέλεια ομάδων,

ή απλά χαμηλότερων κατηγορι-
ών.Η εποχή των «παχέων αγε-
λάδων» έχει περάσει, καλώς ή
κακώς, αλλά εδώπλέον έχουμε
νακάνουμεμεεπαγγελματίεςπου
αντιμετωπίζονταιως ερασιτέχνες.
Πολύχαμηλάσυμβόλαια,ήαπλοί
μισθοί,πουσεαρκετέςπεριπτώ-
σειςδενκαταβάλλονταιήπροστί-
θενταισεχρωστούμενα,ταοποία
σεπολλέςπεριπτώσεις κουρεύο-
νταιστοτέλοςγιαναπληρωθούν.
Όλααυτά ενώπαράλληλα, όπως
είναιπλέονκοινόμυστικό,αρκετοί
αθλητέςπιέζονται ή οικειοθελώς
καταφεύγουνσεμηθεμιτέςμεθό-
δουςπροσπορισμούχρημάτων.

Τοπρόγραμμα«UEFA
ExecutiveMaster»

Ολααυτάδημιουργούνέναπε-
ριβάλλον προβληματισμού στην
αθλητική κοινότητα.Οι αθλητές,
που κάποτε με 1-2συμβόλαια ε-
ξασφάλιζαν το μέλλον τους, είναι
αναγκασμένοι να δουν ταπράγ-
ματαπιο σοβαρά μέσα ή ακόμη
και έξωαπότοποδόσφαιρο,χω-
ρίςπάντως η επιλογή τους αυτή

ναέχεινακάνειαπαραίτηταμόνο
με τα«προς το ζην», αλλάμε τη
διεύρυνση τουπνευματικού τους
επιπέδουήτηνεπιμόρφωσηπου
μπορεί ναβοηθήσει καισταδύο.
HΕυρωπαϊκήΟμοσπονδίαΠοδο-
σφαίρουπρονοείκαιδίνεικίνητρα
στουςπρώηνπαίκτες.Από τους
λίγοπαλαιότερους, οιΝίκοςΝτα-
μπίζας,Δημήτρης Παπαδόπου-
λος και ΓιάννηςΑμανατίδης είναι
κάτοχοι διπλώματος της UEFA,
έχοντας πια αποφοιτήσει από
το πρόγραμμαUEFA Executive
Master για διεθνείςπαίκτες.Τώ-
ρα στο ίδιο πρόγραμμα διετούς
διάρκειαςφοιτάκαιοΣτάθηςΤαυ-
λαρίδης. Εχουν περιγράψει την
εμπειρία τουςως μαγική (διετές
πρόγραμμα, μαζί με άλλουςΕυ-
ρωπαίους αθλητές που διέπρε-
ψανσταγήπεδα).

ΟφιλομαθήςΣβαμπ
καιoδικηγόροςΚρίστινσον
ΟΣτέφανΣβαμπαπότονΠΑ-

ΟΚ είναι γνωστό ότι σπουδάζει
από απόσταση «Business and
SportAdministration»καιμάλιστα
σεπρόσφατομήνυμάτουξεκαθά-
ρισεπως θα το ολοκληρώσει δι-
αδικτυακά.Νομική έχει τελειώσει
ο τερματοφύλακας τουΟλυμπι-
ακού,Ογκμουντουρ Κρίστινσον,
πουείχεπει:«Είναισημαντικόνα
έχεις κάτι στο οποίο μπορείς να
στηριχτείς ή απλά να έχεις κά-
τι ακόμα νασκεφτείς. Είναι καλό
ναμπορείςνααδειάζειςτομυαλό
σουκαινακάνειςκάτιτελείωςδι-
αφορετικό. Για μένα αυτό ήταν η
Νομική,φυσικάχρειάστηκεπολλή
δουλειά,δενθα τοαρνηθώαυτό,
όμως είναι καλό να έχεις κάτι τε-
λείωςδιαφορετικόνασκέφτεσαι».
Αντε κάποιοςπρόεδρος τώρα να
τον «παραμυθιάσει» για νομικά
θέματα…

ΟμαθηματικόςΒεργώνης,
ομηχανικόςΝαλμπάντης,
οδάσκαλοςΜασούρας

καιοχημικόςΖησόπουλος
Μεβάση τα στοιχεία τουΠα-

νελληνίου ΣυνδέσμουΑμειβομέ-
νωνΠοδοσφαιριστών,είναιαρκε-
τοί οι επαγγελματίεςπαίκτεςπου
είτεσπούδασαν,είτεσπουδάζουν,
είτεπαρακολουθούν κάποιοπρό-
γραμμαανωτάτουήανωτέρου ε-
πιπέδου. Ο ΓιώργοςΜασούρας
σπούδαζεστοΠαιδαγωγικόΑθη-
νώνπριν καθιερωθεί στονΠανι-
ώνιο και εν συνεχεία μεταγραφεί
στονΟλυμπιακό, οΑλέξανδρος
Βεργώνης, ο αρχηγός της Βέ-
ροιας με καριέρα σεΑπόλλωνα
Καλαμαριάς και συνολικά 273
συμμετοχές στις επαγγελματικές
κατηγορίες είναι μαθηματικός!

Παράλληλα με τις σπουδές του
έπαιξε μπάλα και όταν τελειώσει
θα επιστρέψει με κάποιον τρόπο
στα αγαπημένα του μαθηματικά
(άλλωστε η μισή του καταγωγή
είναι... από τηνπατρίδα τουΠυ-
θαγόρα,Σάμο).

Ο Σάββας Τσαμπούρης του
Απόλλωνα Σμύρνης παλεύει να
τελειώσει το τμήμαΔιοίκησηςΕ-
πιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ, ενώ
στο δ.σ. του ΠΣΑΠ πλην του
προαναφερθέντα είναι και ο κα-
θηγητήςφυσικήςαγωγήςΧρίστος
Τασουλής.Οιπρώηνπλέονπαί-
κτες Γιώργος Ζησόπουλος (νυν
αθλητικός διευθυντής στοΛεβα-
δειακό) και ΓιάννηςΝαλμπάντης
αποφοίτησαν από τοΧημικό και
το Πολυτεχνείο (Πολιτικός Μη-
χανικός) αντίστοιχα, ενώ έχουν
παρακολουθήσει και αθλητικού
μάνατζμεντ!OΑλέξανδροςΝατσι-
όπουλος της Καλαμάτας επίσης
σπουδάζει πολιτικός μηχανικός,
ενώξεχωριστήπερίπτωσηαποτε-
λεί και τουΚίμωναΕυαγγελάτου,
ο οποίοςπαλαιότερααγωνιζόταν
ωςεπαγγελματίαςστηΒ΄Εθνική,
αλλάπλέον είναι επαγγελματίας
δικηγόροςκαιμάλισταέχονταςα-
ναλάβει υποθέσειςπολλώναθλη-
τών.Επίσης,ονεαρόςγκολκίπερ
τουΟλυμπιακού, Κωνσταντίνος
ΤζολάκηςσπουδάζειΔιοίκησηΕ-
πιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά, ενώ και ο νεαρόςΗλίας
ΚαραργύρηςΦυσικοθεραπεία.

ΜοριακήΒιολογία
καιΙατρική!

Αναμφιβάλλετεγιατοεπίπεδο
των Ελλήνων ποδοσφαιριστών,
διαβάστε: Σπουδαστές ή πτυ-
χιούχοι είναι ακόμη οι: Μιχάλης
Μανιάς (ΤΕΦΑΑ), ΓιάννηςΜπου-
τσάκης (Παιδαγωγικό), Χρήστος
Αραβίδης (Ιατρική), Μανώλης
Τζανακάκης (Οικονομικές επιστή-
μες),ΒασίληςΖαγαρίτης (ΤΕΦΑΑ
Κομοτηνής),ΠαύλοςΜαυρουδής
(ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής),Δημήτρης
Σερπέζης(ΤμήμαΟικονομικώνΕ-
πιστημών τουΕΚΠΑ),ΤιμΣπαρβ
(Ψυχολογία), ΒαγγέληςΝοικοκυ-
ράκης (Τμήμα Πολιτισμικής Τε-
χνολογίας και Επικοινωνίας στο
Πανεπιστήμιο Μυτιλήνης).Από
τονχώροτουποδοσφαίρουέχου-
με καιΕπιστήμοναστηΒιολογία!
Ναι,τονΓιάννηΦυσέκη,οοποίος
έπαιξεσεΑρη,ΑΕΚ,Πανθρακικό,
Απόλλωνα κλπ και ολοκληρώνει
τηνδιδακτορικήτουδιατριβήστην
Πορτογαλία πάνω στηΜοριακή
Βιολογία, έχοντας εγκαταλείψει
την ενεργόδράση!Υπάρχουν και
προπονητές με πανεπιστημιακή
εκπαίδευση:ΟΠαναγιώτηςΔιλ-
μπέρης έχει σπουδάσει στοΠο-

λυτεχνείο και στις ΗΠΑ εξασκεί
το επάγγελμα ου μηχανικούπα-
ράλληλα με την προπονητική, ο
ΔημήτρηςΕλευθερόπουλοςστην
Πάντειο, ενώ ο Γιάννης Κοντοές
στο ΤΕΦΑΑ χωρίς έξτρα μόρια
απόαθλητισμό...

ΟιβραβεύσειςτουΠΣΑΠγια
τους«επιστήμονες»

Εχουν βραβευτεί ακόμη από
τονΠΣΑΠγια την εισαγωγή τους
σεπανεπιστημιακέςσχολέςοι:

* Οι ΚωνσταντίνοςΑποστο-
λόπουλος, Βασίλης Γαβριηλίδης,
Τιμόθεος Τσελεπίδης, Γιώργος
Μάναλης.

*Ο ΓιάννηςΜπουτσάκης για
την αποφοίτησή τουαπό τοΠαι-
δαγωγικό ΤμήμαΔημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου
Ρεθύμνου.

*ΟΠαναγιώτηςΛινάρδος για
την ολοκλήρωση των σπουδών
του στο τμήμαΜηχανολόγων-Η-
λεκτρολόγων του Τεχνολογικού
ΠανεπιστημίουΚρήτης.

*ΠαναγιώτηςΓεωργίουγιατην
ολοκλήρωση των σπουδών του
στοΠαιδαγωγικόΤμήμαΔημοτι-
κήςΕκπαίδευσης τουΠανεπιστη-
μίουΙωαννίνων.

*ΗλίαςΒούρας για την από-
φασήτουνασπουδάσουναθλητι-
κόμάνατζμεντ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣΗΠΤΥΧΙΟΥ-
ΧΟΙΜΕΣΩΠΣΑΠ

Τάσος Χριστοφιλέας Γαλλικό
Κολέγιο(τομέαςΤΕΦΑΑ)

ΝίκοςΓιαννακόπουλοςΓαλλικό
Κολέγιο(τομέαςΤΕΦΑΑ)

Γιάννης Μπράχο On Ljne
AcademySportsManagement

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Α ρ ν α ρ έ λ -
λης On Ljne Academy Sports
Management

Μάνος Μπριλάκης On Ljne
AcademySportsManagement

Θανάσης Βέντζιος On Ljne
AcademySportsManagement

Στέλιος Τσουκάνης On Ljne
AcademySportsManagement

ΘεόδωροςΜοσχονάςOnLjne

AcademySportsManagement
Χρήσ τος  Παπαδημη τρ ί -

ου On Ljne Academy Sports
Management

ΤομήνυματουΚιελίνιπρος
τουςσυναδέλφουςτουποδο-

σφαιριστές,συγκλόνισε
ΟοικονομολόγοςΚιελίνι,ημά-

χημετηνκατάθλιψηκαιοσχεδια-
στήςμόδαςΑρσάβιν!

Υπάρχουνπαγκοσμίως αρκε-
τοίποδοσφαιριστέςπουσπούδα-
σαν, (ο Σόκρατες ήταν γιατρός,
οΜάτα δημοσιογράφος, οΦαν
ντερ Σαρ έχει μεταπτυχιακό στο
αθλητικό μάνατζμεντ), το πιο ε-
ντυπωσιακό δεύτερο επάγγελμα
ανήκει στον πρώην πλέον άσο
ΑντρέιΑρσάβιν:Αποφοίτησεαπό
τοΠανεπιστήμιοΤεχνολογίας και
Σχεδίου τηςΑγίαςΠετρούπολης,
έκανε σπουδές στην τεχνολογία
των ειδών ένδυσης και έβγαλε
καιτηδικήτουσειράρούχωνστη
Ρωσία!

H χαρακτηριστικότερη περί-
πτωση ποδοσφαιριστή από το
εξωτερικό που ολοκλήρωσε τις
σπουδέςτουκαιμάλιστασεπρο-
χωρημένη ηλικίαπάνωστα οικο-
νομικάκαιτηδιοίκησηεπιχειρήσε-
ωναπό τοπερίφημοΠανεπιστή-
μιο τουΤορίνο είναι ο αμυντικός
«ογκόλιθος» της Γιουβέντους,
Τζόρτζιο Κιελίνι. Σε πρόσφατη
συνέντευξή του είχε συγκλονίσει:
«Πρέπει να είσαι προετοιμασμέ-
νος,ώστεναμηνβρεθείς35ετών
καιναμηνξέρειςτιθακάνειςστη
ζωήσου.Υπάρχειακόμητορίσκο
ναπεράσουν κατάθλιψη, ενώ ο-
ρισμένοι πρώηνπαίκτες αντιμε-
τωπίζουνοικονομικάπροβλήματα
γιατί δενσκέφτηκαν τη ζωήμετά
το ποδόσφαιρο και δεν άνοιξαν
τους ορίζοντές τους μέσωσπου-
δών.Οταν είσαι 20 ή 25 αισθά-
νεσαι άτρωτος και πως μπορείς
ναπετύχειςτοοτιδήποτεστοπο-
δόσφαιρο,αλλάστα35ηκαριέρα
σου έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί
καιέχειςακόμημίαολόκληρηζωή
μπροστάσου».
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Οι ποδοσφαιριστές σπουδάζουν: «Μάθε παικταρά μου γράμματα!»

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.



ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 9www.laosnews.gr

CMYK

Μίαόμορφηέκπληξηεπiφύλασσεηαποψι-
νήπροπόνησητουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςστη
Θεσσαλονίκη για τον γενικόαρχηγόμας, Leo
Xanthopoulos,πουείχεταγενέθλιάτου.

Οπρόεδρος των «ερυθρόλευκων τηςΒέ-
ροιας» και… μετρ του είδους σε ανάλογες
όμορφεςπρωτοβουλίες,ΔημήτρηςΠιτούλιας,
λίγοπριντοτέλοςτηςπροπόνησης,κατάφερε
νασυγκινήσειτοναδελφικότουφίλο,Λεωνίδα
Ξανθόπουλο, εμφανίζοντας από τοπουθενά
στο κλειστόμία τούρταμεαναμμένα κεράκια,
στα χέρια τουφυσιοθεραπευτήμας,Κωνστα-
ντίνουΚορωνά.

Υπό τα ρυθμικά χειροκροτήματα και το
τραγουδιστό «Να ζήσειςΛεωνίδα και χρόνια
Πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά,
παντούνασκορπίσειςτηςγνώσηςτοφωςκαι
όλοιναλένεναέναςσοφός»,τηςομάδας,έκ-
πληκτοτο36χρονοπλέοντιμώμενομέλοςτης
διοίκησης, δέχθηκε χαρούμενος μέσασε χει-
ροκροτήματα τις θερμότερες ευχές αθλητών,
προπονητώνκαιφυσικάτου«υπεύθυνου»για
αυτήτην....γλυκιάέκπληξη,ΔημήτρηΠιτούλια.

Χάντμπολ Εθνική ανδρών
«Ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ»

Ξεκίνησε στοΟΑΚΑ το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της
ΕθνικήςΑνδρώνγιατοναγώναμετηνΣερβία(13/1)γιαταπροκρι-
ματικάτουΕURO2022.

ΣτηνδιάθεσητουΓιάννηΑρβανίτηήταν20αθλητές,αφούαπου-
σίαζεοΔημήτρηςΤζηράςπουβρίσκεταιστοστάδιο τηςαποθερα-
πείαςαπότηνθλάσηπουείχευποστείκαιθαενσωματωθείμετην
ομάδατηνεπόμενηεβδομάδα.

ΕκτόςκλήσεωνείναιοδεξιόςίντερΘέμηςΗλιόπουλος,οοποίος
ταλαιπωρείταιαπότραυματισμόστογόνατοκαιείναιπολύδύσκολο
ναμπορέσειναπάρειμέροςστηνπροετοιμασίατηςΕθνικής.

ΟιδιεθνείςαθλητέςμίλησανστογραφείοΤύπουτηςΟΧΕ:
ΠέτροςΜπουκοβίνας:«Ναέχουμεμιακαλήχρονιά.Σήμεραξεκι-

νήσαμετηνπροετοιμασίακιέχουμεέναδύσκολοματςμετηΣερβία,
στην έδρα της.Φαίνεται ότι ταπαιδιά είναι σε καλή κατάσταση,
επιτέλουςενσωματωθήκαμεκιεμείς.Θαπαλέψουμε,έχουμεμπρο-
στάμαςαρκετέςμέρες. Γιαακόμημια χρονιά θαπεράσουμεόλοι
μαζί τηνΠρωτοχρονιά.Είμαστε ευχαριστημένοι, ευδιάθετοι και θα
τα δώσουμε όλα για το ματς».ΘόδωροςΕυαγγελίδης: «Καταρχάς
χαίρομαιπουείμαιξανάπίσωεδώ.Μπορώναπωότιπέρασαπολύ
όμορφαστηνπροπόνηση,πουείδαξανά ταπαιδιάκαι τα είπαμε.
ΈχουμεένασοβαρόκαιδύσκολοπαιχνίδιαπέναντιστηΣερβίαστις
13 του μηνός. Ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ, ξέρουμεποιος είναι ο
αντίπαλοςμας,πιστεύωότιθαδουλέψουμε,θαδώσουμετονκαλύ-
τερομαςεαυτόκαιθαπάμεγιατοκαλύτερο».

ΚώσταςΚοτανίδης: «Ηπροετοιμασία για τοματςμε τηΣερβία
ξεκίνησεμετοδεξί.Έχουμεμαζευτείόλοιμαζίγιαένανκοινόσκο-
πό.Θαταδώσουμεόλαμέσαστογήπεδο,οισυνθήκεςείναιιδανι-
κέςκαιπροχωράμε».

ΠέτροςΚανδύλας: «Μαζευτήκαμεπάλι μετά την διακοπήπου
είχαμε,αυτήτηφοράμεόλουςτουςδιεθνείς.Ξεκινάμετηνπροετοι-
μασίαγιατοπαιχνίδιμετηΣερβία,τοοποίοελπίζουμεναδιεξαχθεί
καιναμηνέχουμεκάποιααναβολήσταματςμετοΒέλγιο.Απόεκεί
καιπέραείμαιαισιόδοξος,ηπρώτηπροπόνησηκύλησεπολύκαλά
κιευελπιστώκαιησυνέχειαναείναιανάλογη».

Βόλεϊ Φίλιππος
Τούρτα έκπληξη για τα γενέθλια του Λεωνίδα Ξανθόπουλου

“Yπέρ της επανέναρξης
η συντριπτική πλειοψηφία

των σωματείων”

Πραγματοποιήθηκαν παρουσία τουΠροέδρου τηςΟΧΕΚώστα
Γκαντή, τουΠροέδρου τηςΔΕΠΑναστάσιου Χειβιδόπουλου και
εκπροσώπων τωνσωματείων, τωνπροπονητών και τωναθλητών,
οιτηλεδιασκέψειςπουαφορούσαντηνHandballPremierκαιτηνΑ1
Γυναικών.

Ησυντριπτικήπλειοψηφίατωνσωματείωντάχθηκευπέρτηςσυ-
νέχισηςτωνπρωταθλημάτων,ωςημοναδικήλύσηγιατηνεπιβίωση
τόσοτωνσυλλόγων,όσοκαιτουαθλήματος.

Σαφέστατα όλοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την
οικονομική κατάσταση και ότι αυτή θα επιβαρυνθεί ακόμαπερισ-
σότερομε τηνπραγματοποίηση των τεστπουαπαιτούνται για την
επανέναρξητωνπροπονήσεων.

Οι εκπρόσωποι τηςΟμοσπονδίας τόνισανότι καταλαβαίνουνα-
πόλυτατηνδυσμενήθέσητωνσωματείων.Μάλισταηδύσκοληχρο-
νιάείχεπροβλεφθείεγκαίρωςαπότηνΟΧΕγιααυτόκαιπροχώρησε
στηναναδιάρθρωση,τηναλλαγήσυστήματοςτωνδιοργανώσεωνμε
τονκαταρτισμόομίλων,ακριβώςγιαναμπορέσουντασωματείανα
ανασάνουνοικονομικά, εκμεταλλευόμενα τον δραστικόπεριορισμό
τωνμετακινήσεων.

ΗΟμοσπονδίαπου έχει επίσηςχάσει έσοδακαι ταυτόχροναυ-
ποστείσημαντικήμείωσηστηνετήσιαεπιχορήγησητης,δενδύναται
νασυνδράμει οικονομικάστηνπραγματοποίηση των τεστ,ωστόσο
ηΟΧΕδεσμεύτηκεθακαταβάλεικάθεδυνατήπροσπάθεια,στηνε-
ξεύρεσηάλλωνπόρων,προκειμένουτασωματείανααντεπεξέλθουν
στηνδύσκοληοικονομικήκατάσταση.

Προκειμένουτοάθλημαναεπιστρέψειστηνενεργόδράση.Ηθέ-
σητηςΟμοσπονδίαςείναιξεκάθαρηότιοιαγώνεςθαπρέπειναξε-
κινήσουναμέσωςμετάτηνπροετοιμασίαπουθακάνουνοιομάδες,
χωρίςκαμίαάλληκαθυστέρηση.

Πρωτοχρονιάτικες ευχές
από την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ 2019 εύχεται σε όλο τον κόσμο χρόνια
πολλάκαικαλήχρονιά,μευγεία, τύχη, ευτυχίακαιπολλέςεπιτυχί-
ες.Ευχήόλωνείναι,το2021ναξεπεραστείγρήγοραηυγειονομική
κρίσηκαιναανταμώσουνκαιπάλιαθλητές,προπονητές,φίλαθλοι,
διαιτητές,παράγοντεςκαιδημοσιογράφοισταγήπεδαποδοσφαίρου.

Το ημερολόγιο του Εν σώματι 
υγιεί για το 2021 ΔΩΡΕΑΝ

σε ηλεκτρονική μορφή

ΤοΔ.Στουσυλλόγου«ενσώματιυγιεί«ανακοίνωσεοτικυκλοφόρη-
σετονέοημερολόγιογιατο2021καιδιατίθεταιΔΩΡΕΑΝσεηλεκτρονική
μορφή.

Αναλυτικάηανακοίνωση
Καλωσορίζουμετονέοέτοςμεόνειρακαιφιλοδοξίες!!Ελπίζουμετο

2021ναείναιπολύκαλύτεροαπότο2020,τόσοαπόυγειονομικής,αλλά
κυρίωςαπόκοινωνικήςάποψης!

ΤοφετινόμαςΗμερολόγιοκυκλοφορείεπίσημασήμεραΔΩΡΕΑΝγια
όλουςκαιαποκλειστικάσεηλεκτρονικήμορφή!

Έχει12σέλιδημηνιαίαδομήκαιταυτόχροναγίνεταιανασκόπησηστο
περσινόέτοςμεφωτογραφίεςυψηλήςευκρίνειας!

Απόσήμεραείναιδιαθέσιμοσεόλουςμέσααπότηνιστοσελίδαςμας,
στοτέλοςαυτήςτηςανάρτησης,όπουμπορείτενατο«κατεβάσετε»μό-
νοισαςακολουθώνταςτονσύνδεσμοστοτέλος

Εναλλακτικά,επικοινωνήστεμαζίμαςγιανατοπρομηθευτείτεμέσω
email.

Κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδος
ΗΕΠΟανακοίνωσεότιηκλήρωσητηςεπόμενηφάσηςτουΚυπέλ-

λουΕλλάδοςτηςπεριόδου2020-2021,θαδιεξαχθείαύριο(Τρίτη05/01)
καιώρα13.30σταγραφείατηςΕΠΟ,στοΠάρκοΓουδή.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδί-
αςαναφέρει:

«Ηκλήρωσητηςεπόμενηφάσης τουΚυπέλλουΕλλάδοςπεριόδου
2020-2021,θαδιεξαχθείτηνΤρίτη05.01.2021καιώρα13.30σταγρα-
φείατηςΕΠΟ,στοΠάρκοΓουδή,χωρίςπαρουσίακοινούκαιδημοσιο-
γράφωνλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουνγιατηδιασποράτου
covid-19.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα καλυφθεί σε απευθείας μετάδοση
μέσω livestreamingαπό την ιστοσελίδα τηςΕΠΟwww.epo.gr, ενώ τα
αποτελέσματα τηςκλήρωσηςκαι το επίσημοπρόγραμμα τωναγώνων
θααναρτηθούναμέσωςμετάστηνιστοσελίδατηςΕ.Π.Ο.»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

04-01-2021 μέχρι 

10-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 5-1-2021

16:00-21:00 ΠΟ-
ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-
ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
4423310-26914

16:00-21:00 ΠΑ-
ΠΑΡΗ ΧΡ.  ΟΛΥ-
ΜΠ ΙΑ  ΕΛΗΑΣ  4

23310-60064

16:00-21:00 ΠΙ-
ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416
21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Φαρμακεία

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
των Αετών Βέροιας

ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςκαιπροσωπικάοπρόεδρος,Σί-
μος Γαβριηλίδης εκφράζουν τηβαθιά τους οδύνη για τηναπώλεια
τουπατέρατουΚώσταΚασάπη,Νίκου.

ΚουράγιοκαιδύναμηστηνοικογένειακαιστουςοικείουςτουΓενι-
κούΑρχηγούτουανδρικούτμήματος,αςείναιελαφρύτοχώμαπου
θατονσκεπάζει…

«Έφυγε» ο Σταύρος Τιμίνης ένας 
αγνός φίλαθλος και σωστός 
επιχειρηματίας της Βέροιας

Μετά από ταλαιπωρία αρκε-
τών χρόνων ο ΣταύροςΤιμίνης
άφησε την τελευταία πνοή το
Σάββατο 2/1/2021 και η κηδεία
του έγινε την Κυριακή τοπρωί
από την εκκλησίαΑναλήψεως
στουΠαπάγου.

Ο ΣταύροςΤιμίνης είχε την
δική του πορεία στη κοινωνία
τηςΒέροιαςόπουήτανπολύα-
γαπητόςαπόλους.

Έπαιξεποδόσφαιροστηναρ-
χήστονΜ.ΑλέξανδροΒέροιας
απ΄ όπου πήρε μεταγραφή το

1966στηνομάδατηςΒέροιας. Ήταντότεμίακαλήφουρνιάταλα-
ντούχωννεαρώνπαικτώντου6ουΔημοτικούόπουφοίτησανκαιοι
Γαιτάνος,Παπατζίκος,Κατσώνηςκ.αΑσχολήθηκεγιαπολλάχρόνια
μετηνβασίλισσατουβορράαπότηνθέσητουεφόρουκαιτουΓενι-
κούαρχηγού.καιβοήθησεαπόπολλέςπλευρέςτηνομάδαΑλλάκαι
σανεπαγγελματίαςμετοπρατήριουγρώνκαυσίμωνπουδιατηρού-
σεστηνοδόΘεσ/νίκηςάφησετοδικότουστίγμαμετηνσυμπεριφο-
ρά τουκαι τηνεξυπηρέτηση τωνπελατώνΤαθερμάσυλλυπητήρια
στηνοικογένειατουκαλόπαράδεισοναέχει.

ΣυλλυπητήριατωνπαλαίμαχωνΒέροιας.
ΟΠρόεδροςκαι τοΔΣτωνπαλαίμαχωντηςΒέροιαςεκφράζουν

ταθερμάσυλλυπητήριαπροςστηνοικογένειατουεκλιπόντοςευχό-
μενοιναείναιελαφρύτοχώμαπουθατονσκεπάζει.

Για το Δ.Σ  ο πρόεδρος Τάκης Παπατζίκος

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη
ο Κρμέτσνικ

ΟΤσέχοςεπιθετικός,ΜίκαελΚρμέντσικ,έφτασεστηνΕλλάδαγια
ναπεράσειαπόιατρικέςεξετάσειςκαιναυπογράψειμετονΠΑΟΚ.

ΤαδημοσιεύματαστοΒέλγιο για το ενδιαφέρον τηςΟυνιόνΒε-
ρολίνου για τονΜίκαλεΚρμέντσικ δενάλλαξαν τοπρόγραμμα του
Τσέχουφορ.

ΟΚρέμντσικ έφτασεστηΘεσσαλονίκη,φωτογραφήθηκε με κα-
σκόλ τουΔικεφάλουκαιόπωςόλαδείχνουνσήμεραθαυπογράψει
συμβόλαιομετονΠΑΟΚ.

O υψηλόσωμος (1.91) φορ δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος
γιατίοΠΑΟΚείναιηκαλύτερηομάδαστηνΕλλάδα.Εγώκαιομά-
νατζέρ μου κάναμε καλή δουλειά.Ήταν ηπρώτημου επιλογή και
γνωρίζωπράγματαγιατηνομάδα».

Ο27χρονος επιθετικός είναι ενεργός καθώς είχε μέχρι τώρα9
συμμετοχέςμε 3 γκολ και 2 ασίστστοβελγικόπρωτάθλημαμε τη
Μπριζκάτιπουσημαίνειότιαπόάποψηφυσικήςκατάστασηςείναι
καθόλαέτοιμοςναβοηθήσειτοΔικέφαλοστηγραμμήκρούσηςτου.

ΗΜπριζ τον απέκτησεπριν από ένα χρόνοβγάζονταςαπό τα
ταμείατης6εκατομμύριαευρώγιαναπείσειτηνΒικτόριαΠλζεννα
τονπαραχωρήσει.

Έως το τέλος Απριλίου 
παρατάθηκαν οι θητείες των ΔΣ 

των αθλητικών σωματείων
Έως το τέλος Α-

πριλίουπαρατάθηκαν
οιθητείεςτωνΔΣτων
αθλητικών σωματεί-
ων, λόγω τηςπανδη-
μίας

Παρατάθηκε η θη-
τεία των διοικητικών
συμβουλίων και των
λοιπών καταστατικών
οργάνων των αθλη-
τικών σωματείων και
συλλόγων, έως και
για τέσσερις (4) ακό-
μημήνες,μέχρικαιτις
30/04/2021, μεΚοινή
Απόφαση (Β’ 5770,
29/12/2020) τουΥφυπουργούΠολιτισμού,ΛευτέρηΑυγενάκη και
τωνΥπουργώνΥγείας,ΒασίληΚικίλια καιΕσωτερικών,ΤάκηΘεο-
δωρικάκου.Ηπαράτασηδόθηκεώστενααντιμετωπιστούν,εξαιτίας
των έκτακτων πανελλαδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας,τυχόνζητήματαμετηνολοκλήρωσητηςθητείαςτωνδι-
οικητικώνσυμβουλίωνκαι τωνλοιπώνκαταστατικώνοργάνωντων
αθλητικώνσωματείωνκαισυλλόγωνκαιτηνανάγκηαρχαιρεσιών.

Υπενθυμίζεταιότιαντίστοιχηπαράταση,έωςκαιτις31Μαρτίου
2021,έχειδοθείγιατιςθητείεςτωνδιοικητικώνσυμβουλίωνκαιτων
λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικώνΟμοσπονδιών και
Ενώσεων.

ΛευτέρηςΑυγενάκης:ΤοευχαριστώσεΚυριάκοΜητσοτάκη
ΗπρώτηαντίδρασητουΛευτέρηΑυγενάκη,μετάτηνπαραμονή

τουστοΥφυπουργείοΑθλητισμού.
Συγκεκριμένα,οΛευτέρηςΑυγενάκηςέγραψεστοfacebook:
«Ηανάθεσηαπό τονΠρωθυπουργόμας,ΚυριάκοΜητσοτάκη,

της ευθύνης υλοποίησης τηςΚυβερνητικήςπολιτικήςστονΑθλητι-
σμόκαιηδιαρκήςστήριξήτου,μετιμάκαιμεγεμίζειδύναμη.

Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη του,προκειμένου να συ-
νεχίσουμε αταλάντευτα και στον αθλητισμόμας τοΕθνικόΣχέδιο
Μεταρρύθμισης.

Μαζίμετηναθλητικήοικογένεια,γιατηναθλητικήοικογένειακαι
τηνκοινωνία,πάμετηνΕλλάδαΜπροστά».

Σε61ανέρχονταιταερασιτεχνικάσωματείατηςΗμαθίαςπουμέχρι31Δεκεμβρίου2020ελέγχθηκανκαιεγκρίθηκανοιαιτήσειςτουςκαιεγγρά-
φηκανστοΑθλητικόΜητρώοτηςΓενικήςΓραμματείαςΑθλητισμού.

OΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςμεαίτησηστις20/10/20πήρεεγγραφήστις18/12/20μετατμήματαΧειροσφαίρησης,Στίβου,Ρυθμικήςγυμναστικής
Πετοσφαίρισηκαικαλαθοσφαίριση.Τασωματείααυτάείναιταεξής:

Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλιππος Βέροιας
Εγγραφή στα μητρώα της ΓΓΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγε-

νική τους προσφορά:
1) Την κ. Χατζηγιάννη –Νικολοπούλου Μαργαρίτα, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων και του 

αδερφού της.
2) Το Σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γ.Ε.Λ  Βέροιας για τη δωρεά των 80 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του Αντώνιου Ραφτό-

πουλου, πατέρα της Ραφτοπούλου Κατερίνας.
3) Τον κ. Σπανίδη Δημήτριο για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
4) Την κ. Ανανιάδου Σοφία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ και για ένα πεντάλιτρο δοχείο με λάδι, υπέρ υγείας της α-

δερφής της Αλεξάνδρας.
5) Την κ. Χιονίδου Πόπη για τα πέντε λίτρα λάδι, μακαρόνια, φακές ρύζι, στη μνήμη της θείας της Καλλιόπης Δημη-

τριάδου, ιδρυτικού μέλους της Φιλοπτώχου, και προσφιλών νεκρών.
6) Τον κ Κυβεντίδη για τα δύο λίτρα λάδι και από δύο κιλά σε φασόλια, μακαρόνια κριθαράκι, τραχανά, ρύζι, αλεύ-

ρι, ζάχαρη, καφέδες και έξι κουτιά γάλα, στη μνήμη του Θανάση Γεωργιάδη.
7) Την κ. Καπανίδου Λίζα για τα επτά λίτρα λάδι, δέκα κιλά ζυμαρικά, πέντε κιλά όσπρια,  από δύο κιλά αλεύρι, ζά-

χαρη, ρύζι και έξι  γάλα εβαπορέ στη μνήμη του Θανάση Γεωργιάδη
8) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα πεντάλιτρα λάδι στη μνήμη του Θανάση Γεωργιάδη.
9) Τον κ. Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου, για τα τέσσερα πεντάλιτρα λάδι, έξι κιλά αλεύρι, τέσσερα κιλά ζάχαρη, δύο 

κιλά ρύζι, τρία κιλά μακαρόνια και δώδεκα γάλα εβαπορέ, στη μνήμη του Θανάση Γεωργιάδη
10) Ανώνυμο κύριο  για τα είκοσι κιλά ρύζι.  
11)Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι, πέντε κιλά μακαρόνια, δέκα κιλά ρύζι, και δεκαπέντε κιλά αλεύρι.

Ο Δικαιούχος Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ διακηρύττει ότι 
την 08 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη πα-
ράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Υ/
δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας θα διεξα-
χθεί με  Διεθνή Ανοικτή Διαδικασία, Δημοπρασία 
μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν4412/2016(Ά 147) όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα και τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμή-
θεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτο-
βολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net 
metering)». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του υποέργου είναι: 
0016050846 και πρόκειται για το υποέργο Νο 2 
με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλι-
σμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 
KWp (virtual net metering)», της πράξης «ΕΡΓΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙ-
ΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ»

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων 
εργασιών της προμήθειας «Προμήθεια και Ε-
γκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολ-
ταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net 
metering)» με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρη-
σης Φ2.2.3/34/137041(528) από την Υποδ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας, ανέρχεται 
στο ποσό των 427.870 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 530.558,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώ-
ση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ-
σεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Λεω-
φόρος Στρατού 72 Βέροια και από το διαδικτυακό 
τόπο www. imathia.pkm.gov.gr μέχρι την καταλυ-
τική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί 
κατά το υπόδειγμα τύπου «Υπόδειγμα Διακήρυ-
ξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοιχτή Διαδι-
κασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περί-

πτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 

άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπερι-
λαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξε-
ων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς 
από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζε-
ται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση 
δηλαδή 8.550,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο, ΠΕ 
Ημαθίας .Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριά-
ντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για 
τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας 
είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014 - 2020» με συγχρηματοδότηση από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός  ΣΑΕ του  έργου ε ίνα ι 
2020ΣΕ08210008

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πά-
ρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: ΠΕ 
Ημαθίας αρμόδιος υπάλληλος Τεμιρτζόγλου Βα-
σίλειος (τηλ.: 2331353603 Φαξ: 2331353650 ) και 
την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ημαθίας  
τηλ.: 2331353631  Φαξ: 2331353650), τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

Βέροια, 22 Δεκεμβρίου 2020

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε η κυβέρνηση με α-
φορμή της απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να 
ανοίξουν οι Εκκλησίες για τον εορτασμό των Φώτων, 
παρακάμπτοντας έτσι τις αποφάσεις της κυβέρνηση για 
τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού. «Ο νόμος δεν 
μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν» τονίζει σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε.

Συγκεκριμένα τονίζει πως «Η Κυβέρνηση σε όλα 
τα στάδια της πανδημίας βρισκόταν σε διαρκή διαβού-
λευση με την Εκκλησία για τα θέματα των λειτουργιών, 
με σεβασμό στη δημόσια υγεία αλλά και την πίστη των 
ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι 
λειτουργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και προ-
βλέφθηκε η λειτουργία των Θεοφανείων.

Η ανάγκη να μην διακυβευθεί η σταθερή πορεία για 
την καταπολέμηση του ιού, εν όψει ιδίως και της επα-
ναλειτουργίας των σχολείων, επέβαλε για την τρέχουσα 
εβδομάδα την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς 
περιορισμών στην αγορά και την κοινωνία, μεταξύ των 
οποίων και η πρόβλεψη να γίνει η λειτουργία των Θεο-
φανείων χωρίς την παρουσία πιστών. Βεβαίως, παραμέ-
νει η δυνατότητα παρεμπίπτουσας ατομικής προσευχής 
των πιστών στους ναούς».

Και καταλήγει «Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με την από-
φασή της δεν συναινεί στα νέα μέτρα που αφορούν τις 
λειτουργίες. Όμως ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμόζεται 
κατά το δοκούν ώστε να τον αγνοεί όποιος διαφωνεί. 
Ευελπιστούμε ότι η Εκκλησία θα αντιληφθεί την κρισιμό-
τητα των στιγμών για την κοινωνία, όπως έως σήμερα 
με υπευθυνότητα έπραξε. Η εφαρμογή των μέτρων πρό-
ληψης και προφύλαξης αποτελεί υποχρέωση αλλά και 
πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης όλων μας».

Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου
Την αντίθεσή της στην απόφαση της κυβέρνησης 

για νέα περιοριστικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των 

Ιερών Ναών εξέφρασε σήμερα κατά την έκτακτη σύσκε-
ψη που είχε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος κατόπιν διαλογικής συζη-
τήσεως, αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν συναινεί στα νέα 
Κυβερνητικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των Ιερών 
Ναών και εμμένει σε όσα συμφωνήθηκαν αρχικώς με 
την Πολιτεία και εντέλλεται οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν 
ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λει-
τουργία και τον Αγιασμό των υδάτων εντός των Ιερών 
Ναών της Εορτής των Θεοφανείων όπως άλλωστε είχε 
συμφωνηθεί και αποτυπωθεί στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509).

Επίσης ζητεί από την Πολιτεία να γίνει απολύτως 
σεβαστή η ανωτέρω Κ.Υ.Α. χωρίς περαιτέρω προβλή-
ματα, λαμβανομένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι κατά 
την εορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
και τις λοιπές ημέρες τηρήθηκαν όλα τα προβλεφθέντα 
υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς 
του κορονοϊού.

Παράλληλα, αποστέλλει επιστολή διαμαρτυρίας προς 
την ελληνική κυβέρνηση θεωρώντας τον διάλογο ως το 
μοναδικό μέσο επιλύσεως των ζητημάτων που αφορούν 
τις σχέσεις της Πολιτείας με τις θρησκευτικές κοινότητες 
που υφίστανται στο ελληνικό κράτος και κάνει έκκληση 
τόσο προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσηςς όσο 
και προς την ελληνική Κυβέρνηση να προβούν στις απα-
ραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα ο 
ικανός αριθμός εγκεκριμένων εμβολίων για τους πολίτες.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπηρετεί αλλότριους 
σκοπούς απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η 
υπέρβαση της πανδημίας, διότι το δικαίωμα στην υγεία 
ανήκει σε όλους», επισημαίνεται στην απόφαση των 
Ιεραρχών.

Μετωπική κυβέρνησης - 
Ιεράς Συνόδου

για τα Θεοφάνεια

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του υποέργου Νο 2: 

 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering).»

της πράξης:
«ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. 

ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σα-
λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιομικρόσαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβασηστην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανση
σε ήσυχηπεριοχή.Τι-
μή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ.  Τηλ . :  6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-
νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημαεπίτηςοδού
ΠιερίωνστηΒέροια εμ-
βαδού54,16τ.μ.μευπό-
γειοαποθηκευτικόχώρο
εμβαδού41,63τ.μ..Τιμή
70.000 € Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινα συμπήρυνα
ANDROSSστηνπεριο-
χήΠΑΛΙΟΛΑΚΑ κοντά
στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.
Ηπεριοχή είναι κατάλ-
ληληγιακαλλιέργειαα-
κτνιδίων.Τηλ.επικοινω-
νίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικό δρόμο, οικό-
πεδο3.500 τμολόκλη-

ρο η ανεξάρτητα τεμά-
χια.Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι
περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτιασαλόνικουζίνα
μπάνιοσεάριστηκατά-
σταση,280ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
ράφι 2,5στρ.,πίσωα-
πότηΔΟΥΒέροιας,πιο
κάτωαπότοΣιδ.Σταθ-
μόΒέροιας γιαΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ.Τηλ.: 6983
285942.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 2ου ορό-
φου, περιλαμβάνει Δ,

Κ, Χ, W.C., βεράντα,
ατομική θέρμανση και
air condition. Περιοχή
ΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ.επικοινωνίας:6973
551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ , Μη-
τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ. περίπου, με 3 χώους
και κουζινα,W.C., για ε-
παγγελματική χρήσηή για
διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζε-
ταιγραφείο20τ.μ., επιπλω-
μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμένο
στηνοδόΒενιζέλουαρ.46
Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-
πτεροΑκροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ16-12-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένη
μικρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή
78,2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχει
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοί-
κιοτης140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ,1οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα ,
σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,
έχεικεντρικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναι
επιπλωμένοκομπλέ,μεανελκυστήρακαιμε
μίαντουλάπα,εκπληκτικό ,μόνο180€.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/1/2021.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύ
άνετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ. με
αυλή,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξε-
χωριστήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώρο-
φος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ,διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.
μεονειρεμένηθέα ,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια, ,σίγουραεπιμελημένηςκα-
τασκευή ,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα, μετζάκικαιαποθήκημέσαμε
αυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμεμετρητές
μεδύομπάνιακαιμίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας26 τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-

σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά
καιφωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικά
καιΑνελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους,και
2WC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα. Διατίθεταισε
πολύκαλόμίσθωμαστα300€.Τογραφείο
μαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαι-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι
μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-

ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995καιδιαθέτειθέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,
έχει καινούργιακουφώματααλουμινίουμε
διπλάτζάμια,καιανελκυστήρα,έχει επίσης
πάρκινγκπυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστη
Θέα,οιχώροι τουλειτουργικοί,κουφώματα
ξύλινα,ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,με
εξαιρετικήδιαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σε
μοναδική τοποθεσία,σε τιμήπροσφοράς
μόνο:52.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας116τ.μ.
μικτάη90τ.μ.καθ.στον5οόροφοΡετιρέ.
Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε

κλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,η-
λιακόθερμοσίφωνα, θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ανελκυστήρα,έχειτέντες,ένακλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.στο ισόγειοκαθώςκαι
μιααποθήκη9τ.μ.,στουπόγειο.Ευρίσκεται
σεπολύκαλήγειτονιάοιχώροιτουάνετοικαι
ευρίσκεταιγιαλόγουςυγείαςσετιμήπροσφο-
ράςστα95.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητο
διαμέρισμα συνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.
στον1οόροφομεμοναδικήθέα ,σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύ
άνεση.Πωλείταισε τιμήσπάνιαςευκαιρίας
μόνο42.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε 3.850τ.μ οικόπεδο  ,ηκατα-
σκευήτηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι
3δσκλστονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαι-
ρετικήςκατασκευής,γεωμετρικάδομημένο ,
ηλιόλουστοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,
σεπολύκαλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-

στημα65 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάου-
σαςσυνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στην
άκρητουσχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρε-
τικάχαμηλήστις9.000€μόνο.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-

ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο ,σε τιμή εξαιρετικάχαμηλή
μόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίοχρή-
ζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

ΧΑΘΗΚΕ ΓΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΜΟΡΑΒΑ / ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΟΓΑΤΑΚΙΧΑΘΗΚΕΤΗΔΕΥΤΕΡΑ7ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΠΑΡΟ-
ΛΟΠΟΥΦΑΙΝΕΤΑΙΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΕΙΝΑΙΜΟΛΙΣ 5
ΜΗΝΩΝ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟΉΑΠΟΘΗΚΗΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΛΟΓΩΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ.ΑΝΓΝΩΡΙΖΕΤΕΚΑΤΙΠΑΡΑΚΑΛΩΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΑΜΕΣΑ.ΤΗΛ 2331062442.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. Ικανοποιητική αμοιβή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για
πλήρηαπασχόληση.Τηλέφω-
ναεπικοινωνίας:2331071553
& 2331062900. Ώρες επικοι-
νωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλα-
ξηηλικιωμένουσε24ωρηβά-
ση.Πληρ.τηλ.:6972913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη
Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυ-
ψοσανίδων, ψευδοροφών &
θερμοπρόσοψης-μονώσεων.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναί-
κες και άντρες για ερ-
γασίασεδιαλογητήριο.
Tηλέφωνο επικοινω-

νίας:2331051557

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

Η εταιρία Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε.ΣύμβουλοιΛογιστι-
κών καιΦορολογικώνΥπηρεσιών,
μεέδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκης
καιυποκατάστημαστηνΒέροια,επι-
θυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗκαι ένανΒΟΗΘΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία ΤΟΥΛΑΧΙ-
ΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’ κατηγο-
ρίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστη γνώση τηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ε-

τώνσεΓ’κατηγορίαςβιβλία(τήρηση
–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οιενδιαφερόμενοιπουπιστεύουνότιμπορούνναανταποκριθούν

δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστείλουν το
βιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr



ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τη Βέροια, αναζητά χειριστή
μηχανημάτων έργου με ικανό-
τηταοδήγησηςεπαγγελματικού
φορτηγού για να εργαστεί σε
έργο ύδρευσης στηΘεσσαλο-
νίκη.Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-
χείρηση εισαγωγής & εμπορί-
ας καταναλωτικών προϊόντων
με έδρα το Νομό Ημαθίας.
Απαραίτητα προσόντα: κά-
τοχος διπλώματος οδήγησης
Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έ-
ως 38 ετών (εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση θεωρείται επιπλέον
προσόν. Ικανοποιητικός μι-
σθός. Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και στο
Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45 ε-
τών με ενεργή κάρτα ανεργίας
καιβασικηγνώσηαγγλικώνγια
απογευματινήεργασίασεξενο-
δοχειο στη Βέροια με πλήρες

ωράριο.Τηλ.:6948457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-
ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-
χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακεί-
ουήφαρμακοποιόςναεργαστεί
σε φαρμακείο στη Βέροια για
πλήρηαπασχόληση.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεση κάρατ αεργίας
για τουλάχιστον έναμήνα.Τηλ.
επικοινωνίας:6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ
ουζερί, δίπλα στο παλιό Κρα-
τικόΚΤΕΟστο δρόμοΜακρο-
χωρίου-Λυκογιάννης, για απο-
γευματινή εργασία.Τηλ.: 6977
755040&6984427753.

ΤΟCOFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  φαρμακοποι-

ός ή βοηθός φαρμακοποι-
ού με εμπειρία για φαρμα-
κε ίο στο Νομό Ημαθιας.
Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία σε φαρμακείο με επι-
δότηση και σχετική εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310
27507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητά-
ει ναπροσλάβει γιαμόνιμηα-
πασχόληση,εξωτερικόπωλητή
ή πωλήτρια για τουςΝομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητα προσό-
ντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-
του, άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.Μι-
σθός, ασφάλιση καιποσοστά.
Παραλαβήδικαιολογητικώνμε
συνέντευξηστα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα -δια-
δικτυακά και διά ζώσης- σε
μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-
ου,Λυκείουσεπροσιτέςτιμές.
Τηλ.:6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη
φροντίδακαιπεριποίησηηλικι-
ωμένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλα-

θούναμεβάση,τραπεζάκιφα-
γητού, κάθισμα αυτοκινήτου
και2ποδήλαταπαιδικάσεπο-
λύ κατάσταση, 400 ευρώ όλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώμα-
τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
50-55 ετών, για σοβαρή σχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ  75  ετών,  ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60 έ-
ως70 ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα,συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά καιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτι μεστρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαι ταδύο.Τηλ.:
6939575993.

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•ΑπόφοιτοςΑΕΙ/ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός
•Απαραίτητηπροϋπηρεσία 10 έτησε κατασκευή ή/και λει-

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

•ΆριστηΓνώσηΗ/Υ
•ΆριστηΓνώσηΑγγλικήςΓλώσσας
•ΔίπλωμαΟδήγησης
•ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςΥποχρεώσεις
Σημείωση:Ταπροσόνταπρέπειυποχρεωτικάνατεκμηριω-

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

 Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρωπροσόντα και
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην
παρακάτωδιεύθυνση:

e-mail:cv.recruit12@gmail.com
Hδιαχείρισητωνβιογραφικώνπραγματοποιείται

μεαπόλυτηεχεμύθεια.



Τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης ανακοίνωσε 
χθες το μεσημέρι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Χρήστος Ταραντίλης.  Στο νέο υπουργικό σχήμα 
υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε 
βασικά υπουργεία η σύνθεση παραμένει ως έχει, 
αναβαθμίζονται ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Μά-
κης  Βορίδης , ενώ εκτός κυβέρνησης μένουν οι: 
Θεοδωρικάκος, Βρούτσης, Κουμουτσάκος, Κα-
ράογλου, Διγαλάκης, Ζαριφόπουλος, Κόνσολας 
και Δ. Οικονόμου. Κάποιοι μετακινούνται σε άλλα 
Υπουργεία ενώ 12 νέα πρόσωπα εισέρχονται στο 
κυβερνητικό σχήμα, στο οποίο προβλέπονται και νέα 
χαρτοφυλάκια. Συγκεκριμένα η σύνθεση της Κυβέρ-
νησης είναι η ακόλουθη:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
 ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 
ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ
 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ
 ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ: 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: 
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ:
 ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
19. – ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ 
ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

• ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ
• ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης 
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 5 Ιανουαρίου 
2021.
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P Ντουμπάι ο παλιός ο 
χρόνος…

 
P Οι έχοντες Ντουμπάι, 

εμείς Μπανανία.
 
P Ελπίζω μέσα στο νέο 

έτος να βρεθεί και το εμβόλιο 
για την γκρίνια.

 
P Πρόσωπο της χρονιάς 

το 2020 ο Σωτήρης Τσιόδρας. 
Ευχόμαστε και το 2021. Πάει να 
πει ότι όλα τελείωσαν καλά.

 
P Στο πρόσωπο του Τσι-

όδρα απεικονίζεται η Ελλάδα 
του ήθους, της σοβαρότητας, 
της ευγένειας, της ποιότητας, αλλά και της στο-
χοποιημένης αριστείας. Χαρακτηριστικά για τα 
οποία τον μισούν οι οπαδοί της ήσσονος προ-
σπάθειας και της ψευτομαγκιάς.

 
P Αυτοί που δεν οργανώνουν πορείες για τα 

θύματα τραπεζικούς υπαλλήλους.
 
P Να δείτε τι θα γινόταν στη χώρα αν βασά-

νιζε ο πρύτανης τους βασανιστές του. Έγινε το 
αντίθετο, κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.

 
P Το 2020 οι καταλήψεις άρχισαν από Σεπτέμ-

βριο κιόλας, εν μέσω κορωνοϊού. Υπολογίζω ότι για 
λόγους πρωτοκαθεδρίας, οι καταλήψεις φέτος θα 
ξεκινήσουν λογικά δεκαπενταύγουστο.

 
P Για τον διεθνή χώρο, το 2020 ήταν η χρο-

νιά που ο Τζο Μπάιντεν αγωνιζόταν να πείσει 

τους Αμερικάνους να 
μην πιουν χλωρίνη 
κατά του ιού.

 
P Τη χρονιά που 

πέρασε κυρίαρχο ση-
μείο αντιπολίτευσης ή-
ταν ο αριθμός των ατό-
μων στα ρεβεγιόν.

 
P Το αστρικό 

σύννεφο στον αστε-
ρισμό Aquila περιέχει 
λέει αρκετό αλκοόλ 
ικανό να φτιάξει 400 
τρισεκατομμύρια μπύ-
ρες. Επιτέλους, ανοι-
κτό μπαρ στο σύμπαν.

 
P Έλληνας επιφα-

νής ερευνητής του Γέιλ προβλέπει ότι μετά την παν-
δημία θα υπάρξει έκρηξη εξωστρέφειας με πύκνωση 
των κοινωνικών επαφών, αχαλίνωτο σεξ και αγορα-
στικό όργιο. Κάθε εμπόδιο για καλό.

 
P Ελπίζουμε να καταλάβουμε μέσα στο νέο 

έτος ότι ο Θεός μάς κατέστησε νοήμονες και μας 
προίκισε με ποικίλες ικανότητες, ώστε δια της ε-
πιστήμης να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, κρίσεις 
και επιδημίες.

 
P Και:
 Μπαίνει ο τύπος στο φαρμακείο και λέει χαμηλό-

φωνα και συνωμοτικά στην ηλικιωμένη κυρία, πίσω 
από τον πάγκο:

– Θα ήθελα να μιλήσω στον φαρμακοποιό.

– Εγώ είμαι η φαρμακοποιός, λέει αυτή.
– Α, καλά τότε. Άσε καλύτερα, λέει ο τύπος και 

πάει να φύγει.
– Νέε μου, τον φωνάζει η φαρμακοποιός. Η αδελ-

φή μου κι εγώ είμαστε στο επάγγελμα 30 χρόνια και 
δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχουμε ακούσει. 
Ποιο είναι το πρόβλημά σου λοιπόν;

– Να σας πω… απαντά εκείνος. Έχω συνεχόμε-
νη στύση και δεν τη χάνω ούτε μετά το σεξ! Τι μπο-
ρείτε να μου δώσετε γι’ αυτό;

– Να το συζητήσω μια στιγμή με την αδελφή μου, 
λέει αυτή και τον αφήνει.

Σε λίγο επιστρέφει και του λέει:
– Η αδελφή μου κι εγώ συμφωνήσαμε ότι το μόνο 

που μπορούμε να σου δώσουμε είναι 2.500 ευρώ 
τον μήνα και το 50% του φαρμακείου!

K.Π.

Με νέα σύνθεση η Κυβέρνηση, στο ξεκίνημα του νέου έτους 2021
-Ποιοι έμειναν, ποιοι έφυγαν, ποιοι μπήκαν  και ποιοι άλλαξαν πόστο
-Παραμένουν οι Ημαθιώτες Απ. Βεσυρόπουλος και Μ. Χρυσοχοίδης
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