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

Συλλήψεις και πρόστιμα,
για γλέντι ρομά στο Εργοχώρι
Βέροιας
Γλέντι με δυνατή  μουσική και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας έστησαν περίπου   30 άτομα, στον καταυλισμό ρομά στο
Εργοχώρι Βέροιας το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρά τις συστάσεις των αστυνομικών οι ρομά δεν συμμορφώθηκαν και έτσι οι αστυνομικοί
προχώρησαν στη σύλληψη 3 ατόμων,ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των υπολοίπων 5. Και στους 8, επιβλήθηκε
το διοικητικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ για καταπάτηση των
μέτρων κατά κορωνοϊού.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία τη εορταστική περίοδο, με τα
εργαστήριά τους να παίρνουν φωτιά για να
βγάλουν τα παραδοσιακά μελομακάρονα,
κουραμπιέδες και βασιλόπιτες. Ο φακός του
ΛΑΟΥ παραμονή Χριστουγέννων επισκέφθηκε το ζαχαροπλαστείο ΕΛΥΖΕ, του Ζώη Φλώρου, στην οδό Θερμοπυλών (Προμηθέας)
στη Βέροια. Όχι μία, αλλά δύο εκπλήξεις μας
περίμεναν, αφού μέσα στο εργαστήριο συναντήσαμε τον Κώστα Φλώρο, πατέρα του
Ζώη, ίσως τον εμπειρότερο μάστορα ζαχαροπλαστικής στην Ημαθία, αφού όπως μας
είπε μετράει αισίως 62 χρόνια εμπειρίας και
εργασίας στο χώρο. Η δεύτερη έκπληξη ήταν
η παρουσία ενός ακόμη εμβληματικού ζαχαροπλάστη, του Νίκου Παπαοικονόμου, του
παλαιού μάστορα του ΕΛΙΤ, με 50 χρόνια εμπειρίας! Ο κ. Φλώρος μάλιστα θυμήθηκε ότι συνυπήρξανε και δούλεψαν μαζί
για περίπου 4 χρόνια στο ΕΛΙΤ, πριν από αρκετά χρόνια, ενώ ο κ. Παπαοικονόμου είπε με νοσταλγική διάθεση, ότι ο ζαχαροπλάστης δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την μυρωδιά της βανίλιας. Οι δύο «γίγαντες» της ημαθιώτικης ζαχαροπλαστικής,
που συγκεντρώνουν μαζί πάνω από έναν αιώνα ζαχαροπλαστικής εμπειρίας, τόνισαν την σημασία των ποιοτικών υλικών
και της αγάπης στα παρασκευάσματα και ευχήθηκαν χρόνια πολλά…και γλυκά!
(δείτε το βίντεο της συνάντησης στο laosnews.gr)

Τρόφιμα από την ΔΗΜ.ΤΟ
Βέροιας της Ν.Δ.
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου

Tρόφιμα που συγκεντρώθηκαν για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας από τα μέλη της
ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας της Νέας Δημοκρατίας, παρέδωσαν
η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ και αντιδήμαρχος Παιδείας,
Συρμούλα Τζήμα, με τον αντιπρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου Δημήτρη Πυρινό, στον χώρο έξω από το
κοινωνικό παντοπωλείο. για την ενίσχυση της δομής
την περίοδο των εορτών.
Και μαζί, πολλές ευχές για καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και κοινωνική αλληλεγγύη!

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

Στο χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών και στη σημασία της εγγραφής των πολιτών στην άυλη συνταγογράφηση, αναφέρθηκε ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του υπουργείου Υγείας,
Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την
χθεσινή ενημέρωση.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό
σχεδιασμό, η πλατφόρμα για τα ραντεβού αναμένεται να ανοίξει στις 11
Ιανουαρίου και οι πολίτες μπορούν
να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν με τους εξής τρόπους:
Πλατφόρμα emvolio.gov.gr, η οποία δίνει και τη δυνατότητα τροποποίησης ενός κανονισμένου ραντεβού
Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής
χρήσης (13034)
Επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία
Όταν έχει κλειστεί το ραντεβού, ο πολίτης θα λάβει έναν μοναδικό κωδικό-αριθμό και ένα QR Code, τον οποίο θα πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα που θα κάνει ο πολίτης το εμβόλιο.

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

Οι σαββατιάτικες έκτακτες ανακοινώσεις του
πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα έδειξαν ξεκάθαρα την βούληση και επιθυμία
της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία όλων των
βαθμίδων στις 11 Ιανουαρίου και μάλιστα χωρίς
να έχει ακόμη εισήγηση της επιτροπής των ειδικών. Ακολούθησαν οι χθεσινές δηλώσεις όμως
τόσο του Άδωνι Γεωργιάδη όσο και του Άκη Σκρέτσου που «διόρθωσαν» την κατάσταση, αφού
όπως ανέφεραν ότι ανακοινώθηκε ήταν «κυβερνητικός στόχος» και σε καμία περίπτωση απόφαση που δεν αλλάζει. Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα
με πληροφορίες, κατά την τηλεδιάσκεψη που
ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, οι ειδικοί πρότειναν
το άνοιγμα των δομών της πρωτοβάθμιας και
εκπαίδευσης στις 11 Ιανουαρίου και αποφάσισαν
να επανεξετάσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα
την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ληφθεί

απόφαση και για τη δευτεροβάθμια (γυμνάσια και λύκεια).
Για να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση, γιατί η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου που ξεκινούν τα μαθήματα μέσω
τηλεκπαίδευσης είναι πολύ κοντά και κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός ακόμη δεν ξέρει αν θα δει σχολικό πίνακα ή
οθόνη υπολογιστή!
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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»
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 ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες μέσα από την εξασφάλιση νέων κονδυλίων 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 επικοινωνιακούς χειρισμούς και δημόσιες σχέσεις. Αντίθετα, οι βιώσιμες συνθήκες
ανάπτυξης δημιουργούνται μόνο σε στέρεες βάσεις ως αποτέλεσμα μακροχρόνιου 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 βασίζεται στην επιστημονική γνώση, τη μελέτη, την προετοιμασία, την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και κρατικών χρηματοδοτήσεων, 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 αποτελεί απλά έναν αριθμό. Είναι χρήματα στην αγορά του Δήμου Βέροιας, είναι
κονδύλια που προορίζονται για νέες επενδύσεις και την αναβάθμιση των δημοτικών 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 αναπτυξιακή 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 δημοπράτηση που δεν αναγράφονται στην παραπάνω λίστα.

Εξιχνίαση απάτης
από διαδικτυακή
πώληση
αυτοκινήτου
Από το Τμήμα
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία
σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και ενός αλλοδαπού άνδρα, καθώς όπως
προέκυψε από την
έρευνα, τον Ιούλιο
του 2020, με το
πρόσχημα πώλησης επαγγελματικού οχήματος μέσω αγγελίας σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, απέσπασαν διαδοχικά από ημεδαπό στην Ημαθία,
συνολικό χρηματικό ποσό 10.300 ευρώ. Ειδικότερα, έπεισαν το παθόντα να καταθέτει χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς,
είτε ως προκαταβολή για την αγορά του οχήματος, είτε για την υποτιθέμενη έκδοση τιμολογίου.
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Τα «Βεροιώτικα Σημειώματα» !!!
Του Πάρη Παπακανάκη

Υπό ιδιαίτερα συγκινησιακές
συνθήκες και με δέος (ομολογώ)
κατά την τρέχουσα περίοδο των εορτών πήρα στα χέρια μου για να
μελετήσω τον τόμο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Βεροιώτικα Σημειώματα. Τόμος Γ’ (2014-2019)»
του Θεολόγου και ακούραστου Ιστορικού Ερευνητή Παύλου Πυρινού.
Κυκλοφόρησε πρόσφατα από την
Εταιρία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού 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 (συνοδευόμενων από πλούσιο αρχειακό υλικό) οργανώθηκε
με επιμέλεια σε πέντε κατηγορίες:
α) ιστορικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό “Μελετήματα Ημαθίας” και στο
περιοδικό σύγγραμμα έρευνας και λόγου “Βέροια –
Ερατεινή Ημαθία”
β) ιστορικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά “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

Από τον Δήμο Νάουσας:
«Γεύματα αγάπης»,
τρόφιμα και παιχνίδια
μοιράστηκαν σε 450 οικογένειες
ευάλωτων πολιτών

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…». Ευθυγραμμιζόμενοι 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 εκδόσεων της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και τα έσοδα που θα προκύψουν, 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

Λάππειο 1ο Γυμνάσιο Νάουσας: Πρωτοχρονιάτικα
διαδικτυακά κάλαντα από την ομάδα Erasmus+
Παραμονή Πρωτοχρονιάς, μαθητές και καθηγητές της ομάδας Erasmus+
του Λαππείου 1ου Γυμνασίου Νάουσας αποφάσισαν
να ανοίξουν πάλι τις κάμερες για να ψάλλουν διαδικτυακά τα κάλαντα του Αϊ
Βασίλη. Προσκάλεσαν τον
Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 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 τεχνολογίας 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 λειτουργούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το
μεσημέρι.

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 ομάδες του Δήμου Νάουσας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα και της δημοτικής 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 προστασίας 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 Δήμο 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 συμπολίτες 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 «Έρασμο» 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 Κοινωνικό Ταμείο)
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ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Α.Δ.: 10/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 27η/30-112020 (Θέμα Ε.Η.Δ. 6ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,
Διενεργεί
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 εξήντα 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 αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα: 5-1-2021 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 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 ηλεκτρονικού 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 καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της προσφερόμενης 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
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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 αντιμετώπιση της πανδημίας, αντιμετωπίζοντας την κοινωνία ως διακόπτη που ανοιγοκλείνει, χωρίς κανένα
σχέδιο.
Ακόμα και σήμερα αρνείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Να προχωρήσει, δηλαδή, σε μαζικά δωρεάν 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 προγραμματισμένες παραγγελίες click away που ήταν να παραδοθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ καταστηματάρχες
που εμπορεύονται ευαίσθητα προϊόντα και είχαν κάνει 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 μέτρα χωρίς σχέδιο, χωρίς ενίσχυση του συστήματος
υγείας και χωρίς οικονομική ενίσχυση της κοινωνίας
είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Απαιτείται ΑΜΕΣΑ 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
Ένα ινοπτικό βρογχοσκόπιο για την αντιμετώπιση των αναγκών του Νοσοκοµείου Νάουσας λόγω
του κορονοϊού παρέδωσε, το βράδυ της Τετάρτης
30.12.2020, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 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 φαρμάκων. 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 ανάρρωση σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς του
νοσοκομείου, με την ευχή να επιστρέψουν γρήγορα
και δυνατοί στα σπίτια τους.
«Στο Δήμο Νάουσας επιλέξαμε φέτος να μειώσουμε κονδύλια που προορίζονταν για δευτερεύουσες ανάγκες και να κατευθύνουμε 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 έμπρακτα στην θωράκιση της περιοχής μας. Εύχομαι, εκ μέρους όλης της
δημοτικής αρχής, υγεία και καλή χρονιά στο προσωπικό του Νοσοκομείου 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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΙΡΟ
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για
τα ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητήρια λόγω
της αιφνίδιας απώλειας του Σωτήρη Αθανασίου. Ιδιαιτέρως τα μέλη και το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας για την αμέριστη
συμπαράστασή του από κάθε πλευρά, με πρωτοβουλία 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 Δεκεμβρίου 2020 στις 12.15 μ.μ. σε
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πολιούχου) Βέροιας ο Κωνσταντίνος Μερκ. Γκανάρας, σε ηλικία
74 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 στις 11.15 π.μ.
σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω
απαγόρευσης συναθροίσεων, από 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 Ιανουαρίου 2021 στις 11.90 π.μ. σε
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από
τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Παπάγου
Βέροιας ο Σταύρος Ιωαν. Τιμίνης
σε ηλικία 75 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 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 Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Τον κ.Ιορδάνη Χατζόγλου του Κυριάκου, για την δωρεά 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 Ελευθερίας , 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 προσφορά 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 ,σαλάτες 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 προσφορά ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) , εις μνήμη της
αδελφής της Νίκης Γκαβανά.
-Τους συμμαθητές και συμμαθήτριες Χρήστου Δελαβερίδη , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, για ένα
πλήρες γεύμα , εις μνήμη Χρήστου Δελαβερίδη.
-Τους κ.κ.Μαρία και Δημήτρη Καλλιγά , Αγνή Μπονάνου, Άννα Βαρακλή, Κατερίνα Ζυγουλιάννα και Έλλη
Κουσίδου, για την δωρεά του ποσού των 60 Ε, για οικονομική 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 Νικολοπούλου-Κωνσταντινίδου και κ.Άρη και το Catering
κ.Δημητρίου Κωτσανίδη , για την ευγενική προσφορά
ενός πλήρους γεύματος, για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.
-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 Ευθυμίας ,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 ευγενική 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 προσφορά 2 πίτες , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.
Εκ της Δ/νσεως

Ευχαριστήριο
Ο Φιλανθρωπικός μη
Κερδοσκοπικός Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων
ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης
– Ημερήσιας Φροντίδας,
Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της
Άνοιξης», οι ωφελούμενοι
και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη κυρία από
την περιοχή της Αλεξάνδρειας για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του
ΚΔΗΦ εις μνήμη του Μούρνου Αντωνίου.
-Ανώνυμη κυρία από την περιοχή της Αλεξάνδρειας για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ
εις μνήμη της Μαρίκας Μόζα.
-Ανώνυμη οικογένεια από την περιοχή της Αλεξάνδρειας για τη χρηματική δωρεά για την ανέγερση του
νέου ΚΔΗΦ.
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη
συνεχή προσφορά γευμάτων προς τους ωφελούμενους.
«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΈΣΒΗΣΕ ΕΝΑ ΆΣΤΡΟ…
Στη μνήμη του Θανάση Γεωργιάδη

Του Κώστα Σκανδαλίδη
Θυμάμαι σαν να ήταν χθες εκείνο το βράδυ πριν από τα σαράντα και βάλε χρόνια. Σε μια Γιορτή
Νεολαίας όπου συγκεντρώθηκαν
αμέτρητες νεανικές φλόγες. Τον θυμάμαι αεικίνητο, ακούραστο, δυναμικό να λύνει κάθε πρόβλημα που
προέκυπτε στο χώρο. Να ανάβει
τα κεριά του αγώνα, να ζωντανεύει
την ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, να δίνει οξυγόνο ζωής. Ήταν
η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε
και έκτοτε ποτέ δεν νιώσαμε μακριά 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 πάλευε χρόνια την αρρώστια και γελούσε 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 εγκαρτέρησης.
Ο Θανάσης υπήρξε ένα άστρο που
ούτε στιγμή δεν θάμπωσε το φως του.
Γιατί ούτε στιγμή δεν θάμπωσαν οι αρχές και οι αξίες του, η πίστη στο αγώνα, 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 προσφορά, 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 παρελθόν. Είχε πάντα την ορμή της αλλαγής μέσα του, πάντα ανοιχτό το βλέμμα του στο αύριο, πάντα να ψάχνει το
καινούργιο μέσα από το παλιό, πάντα
να προσδοκά και να μάχεται για τις καλύτερες 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. Ρωτήστε όσους αναρίθμητους βοηθούσε
ολημερίς με τη δουλεία του, με τον καθημερινό του αγώνα. Όλοι αυτοί που

σιωπηλά, από κοντά ή από μακριά, ανάβουν κερί στη μνήμη του.
Ο Θανάσης, για το ΠΑΣΟΚ και τη
δημοκρατική παράταξη, για το προοδευτικό κίνημα στη χώρα, υπήρξε πάντα ένα αγκωνάρι, στέρεο, ακατάβλητο. Ένας
απ’ αυτούς που αποτελούσε τη ψυχή
και το μυαλό, ένας απ’ αυτούς που έβαζε 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 κάνουμε, να αλλάξουμε, να ξεφύγουμε,
χτυπούσε το τηλέφωνο. Και ήξερα ότι
το τέλος της συνομιλίας μας ένα φως
έδιωχνε τις σκιές.
Τώρα μας αποχαιρέτησε όλους όσους έχουμε απομείνει από εκείνη την
πορεία της Γιορτής Νεολαίας και πάει
να βρει τον Βασίλη, το Θόδωρο, κι όλα 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 έσβησε και νιώθουμε πιο λίγοι και πιο
φτωχοί. Να τον θυμόμαστε για πάντα,
γι αυτό που υπήρξε, ο δικός μας Θανάσης, οδικός μου φίλος, σύντροφος και
αδελφός.

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 Χριστουγέννων.

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
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10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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 διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Σποραδικές εργασίες
αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα 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 κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό
403.225,81€ ΕΥΡΩ. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση )
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 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 οικονομικούς 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 Υπουργική Απόφαση (3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό
τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
imathia.pkm.gov.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινωνίας 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 τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι 20/11/21,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
5. Το έργο, προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης
αυτοκινήτων) έτους 2020 με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ002IΔΠ19 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/06-04-2020
(ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση 4ης συνεδρίασης 2020 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και την από
28-04-2020 ορθής επανάληψης αυτής και έχει εκδοθεί η απόφαση 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 καταχώρησης 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 Μακεδονίας.
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

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 Νοσοκομείου 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 Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ο εμβολιασμός διενεργείται από τις 8.00 το πρωί έως και τις 9.00 το βράδυ 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 Νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας.
Εμβολιασμοί και στους οίκους ευγηρίας
Χθες, ξεκίνησε κι ο εμβολιασμός των πολιτών που διαμένουν και εργάζονται στους οίκους ευγηρίας από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του
ΕΟΔΥ. Ο εμβολιασμός της ομάδας αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 20/1/2021.

Ευχαριστίες από τα «Παιδιά της Άνοιξης»
Αυτήν την ξεχωριστή χρονιά, η βοήθεια όλων επώνυμων & ανώνυμων, 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 ανέγερση 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»

www.laosnews.gr

Οι επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές
με κρατική εντολή έως
τις 11/1/2021 δεν θα
καταβάλουν ενοίκιο
τον μήνα Ιανουάριο
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Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής,
τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόμενη
εβδομάδα παραμένουν κλειστές
με κρατική εντολή, αναστέλλεται
πλήρως η καταβολή του ενοικίου
για τον μήνα Ιανουάριο.
Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί
της απώλειας, θα αποζημιωθεί
στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε
να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου
κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα πληρώσει
ενοίκιο τον Ιανουάριο.
Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες 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. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της
εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων 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 εντολή. 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 εξαγγελθεί, με επιμερισμό του κόστους του ενοικίου κατά 60% στο
Κράτος, 20% στις επιχειρήσεις-ενοικιαστές και 20% στους
εκμισθωτές. Ενώ, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους
ιδιοκτήτες το 40% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα
Φεβρουάριο.

CMYK
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Οι ποδοσφαιριστές σπουδάζουν: «Μάθε παικταρά μου γράμματα!»

Π

έρασε η εποχή
που όσοι έπαιζαν
μπάλα θεωρούνταν ή αποκαλούνταν
κακώς ανεκπαίδευτοι,
αμόρφωτοι, αγράμματοι
ή στην ποδοσφαιρική
αργκό... «ταγάρια».

Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που σπουδάζουν αυξάνεται
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 κοινωνίας, με την ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά και με
το όλο και μεγαλύτερο άγχος των
νεαρών κυρίως αθλητών για την
μελλοντική επαγγελματική τους
πορεία μετά το τέλος της καριέρας
τους.
Στη νεαρή ηλικία των 18 ή 19
ετών, όσο ταλαντούχος κι αν είναι
ένας ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι όλα θα
κυλήσουν ομαλά και ότι θα κερδίσει τα συμβόλαια που θα του
εξασφαλίσουν τα προς το ζην για
όλο του τον βίο. Αυτό βέβαια για
ορισμένους συσχετίζεται και με τη
ορθολογική διαχείριση των χρημάτων καθώς είναι αξιοσημείωτες οι περιπτώσεις αθλητών – με
κλασικότερο παράδειγμα αυτό του
Ροναλντίνιο – που ενώ από τα
χέρια τους πέρασαν εκατομμύρια, πτώχευσαν, τζόγαραν, ή απλά επένδυσαν τα χρήματά τους
ακολουθώντας λανθασμένες επιλογές… Ίσως ακόμη κι αυτό, πάντως, να αποτελεί συνάρτηση των
σπουδών και του μορφωτικού επιπέδου ενός αθλητή. Ίσως και όχι.
Στην ποδοσφαιρική Ελλάδα,
πάντως, συχνά δε μιλάμε για μια
απλή διαχείριση των χρημάτων
που έβγαλε ένας παίκτης, αλλά
για άγχος επιβίωσης, ειδικά όταν
έχουμε να κάνουμε με συμβόλαια
μικρότερων σε εμβέλεια ομάδων,

λυτεχνείο και στις ΗΠΑ εξασκεί
το επάγγελμα ου μηχανικού παράλληλα με την προπονητική, ο
Δημήτρης Ελευθερόπουλος στην
Πάντειο, ενώ ο Γιάννης Κοντοές
στο ΤΕΦΑΑ χωρίς έξτρα μόρια
από αθλητισμό...

ή απλά χαμηλότερων κατηγοριών. Η εποχή των «παχέων αγελάδων» έχει περάσει, καλώς ή
κακώς, αλλά εδώ πλέον έχουμε
να κάνουμε με επαγγελματίες που
αντιμετωπίζονται ως ερασιτέχνες.
Πολύ χαμηλά συμβόλαια, ή απλοί
μισθοί, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταβάλλονται ή προστίθενται σε χρωστούμενα, τα οποία
σε πολλές περιπτώσεις κουρεύονται στο τέλος για να πληρωθούν.
Όλα αυτά ενώ παράλληλα, όπως
είναι πλέον κοινό μυστικό, αρκετοί
αθλητές πιέζονται ή οικειοθελώς
καταφεύγουν σε μη θεμιτές μεθόδους προσπορισμού χρημάτων.
Το πρόγραμμα «UEFA
Executive Master»
Ολα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον προβληματισμού στην
αθλητική κοινότητα. Οι αθλητές,
που κάποτε με 1-2 συμβόλαια εξασφάλιζαν το μέλλον τους, είναι
αναγκασμένοι να δουν τα πράγματα πιο σοβαρά μέσα ή ακόμη
και έξω από το ποδόσφαιρο, χωρίς πάντως η επιλογή τους αυτή

να έχει να κάνει απαραίτητα μόνο
με τα «προς το ζην», αλλά με τη
διεύρυνση του πνευματικού τους
επιπέδου ή την επιμόρφωση που
μπορεί να βοηθήσει και στα δύο.
H Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προνοεί και δίνει κίνητρα
στους πρώην παίκτες. Από τους
λίγο παλαιότερους, οι Νίκος Νταμπίζας, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Αμανατίδης είναι
κάτοχοι διπλώματος της UEFA,
έχοντας πια αποφοιτήσει από
το πρόγραμμα UEFA Executive
Master για διεθνείς παίκτες. Τώρα στο ίδιο πρόγραμμα διετούς
διάρκειας φοιτά και ο Στάθης Ταυλαρίδης. Εχουν περιγράψει την
εμπειρία τους ως μαγική (διετές
πρόγραμμα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους αθλητές που διέπρεψαν στα γήπεδα).
Ο φιλομαθής Σβαμπ
και o δικηγόρος Κρίστινσον
Ο Στέφαν Σβαμπ από τον ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι σπουδάζει
από απόσταση «Business and
Sport Administration» και μάλιστα
σε πρόσφατο μήνυμά του ξεκαθάρισε πως θα το ολοκληρώσει διαδικτυακά. Νομική έχει τελειώσει
ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ογκμουντουρ Κρίστινσον,
που είχε πει: «Είναι σημαντικό να
έχεις κάτι στο οποίο μπορείς να
στηριχτείς ή απλά να έχεις κάτι ακόμα να σκεφτείς. Είναι καλό
να μπορείς να αδειάζεις το μυαλό
σου και να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Για μένα αυτό ήταν η
Νομική, φυσικά χρειάστηκε πολλή
δουλειά, δεν θα το αρνηθώ αυτό,
όμως είναι καλό να έχεις κάτι τελείως διαφορετικό να σκέφτεσαι».
Αντε κάποιος πρόεδρος τώρα να
τον «παραμυθιάσει» για νομικά
θέματα…
Ο μαθηματικός Βεργώνης,
ο μηχανικός  Ναλμπάντης,
ο δάσκαλος Μασούρας
και ο χημικός Ζησόπουλος
Με βάση τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, είναι αρκετοί οι επαγγελματίες παίκτες που
είτε σπούδασαν, είτε σπουδάζουν,
είτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα ανωτάτου ή ανωτέρου επιπέδου. Ο Γιώργος Μασούρας
σπούδαζε στο Παιδαγωγικό Αθηνών πριν καθιερωθεί στον Πανιώνιο και εν συνεχεία μεταγραφεί
στον Ολυμπιακό, ο Αλέξανδρος
Βεργώνης, ο αρχηγός της Βέροιας με καριέρα σε Απόλλωνα
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 την πατρίδα του Πυθαγόρα, Σάμο).
Ο Σάββας Τσαμπούρης του
Απόλλωνα Σμύρνης παλεύει να
τελειώσει το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ, ενώ
στο δ.σ. του ΠΣΑΠ πλην του
προαναφερθέντα είναι και ο καθηγητής φυσικής αγωγής Χρίστος
Τασουλής. Οι πρώην πλέον παίκτες Γιώργος Ζησόπουλος (νυν
αθλητικός διευθυντής στο Λεβαδειακό) και Γιάννης Ναλμπάντης
αποφοίτησαν από το Χημικό και
το Πολυτεχνείο (Πολιτικός Μηχανικός) αντίστοιχα, ενώ έχουν
παρακολουθήσει και αθλητικού
μάνατζμεντ! O Αλέξανδρος Νατσιόπουλος της Καλαμάτας επίσης
σπουδάζει πολιτικός μηχανικός,
ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί και του Κίμωνα Ευαγγελάτου,
ο οποίος παλαιότερα αγωνιζόταν
ως επαγγελματίας στη Β΄ Εθνική,
αλλά πλέον είναι επαγγελματίας
δικηγόρος και μάλιστα έχοντας αναλάβει υποθέσεις πολλών αθλητών. Επίσης, ο νεαρός γκολκίπερ
του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνος
Τζολάκης σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά, ενώ και ο νεαρός Ηλίας
Καραργύρης Φυσικοθεραπεία.
Μοριακή Βιολογία
και Ιατρική!
Αν αμφιβάλλετε για το επίπεδο
των Ελλήνων ποδοσφαιριστών,
διαβάστε: Σπουδαστές ή πτυχιούχοι είναι ακόμη οι: Μιχάλης
Μανιάς (ΤΕΦΑΑ), Γιάννης Μπουτσάκης (Παιδαγωγικό), Χρήστος
Αραβίδης (Ιατρική), Μανώλης
Τζανακάκης (Οικονομικές επιστήμες), Βασίλης Ζαγαρίτης (ΤΕΦΑΑ
Κομοτηνής), Παύλος Μαυρουδής
(ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής), Δημήτρης
Σερπέζης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ), Τιμ Σπαρβ
(Ψυχολογία), Βαγγέλης Νοικοκυράκης (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο
Πανεπιστήμιο Μυτιλήνης). Από
τον χώρο του ποδοσφαίρου έχουμε και Επιστήμονα στη Βιολογία!
Ναι, τον Γιάννη Φυσέκη, ο οποίος
έπαιξε σε Αρη, ΑΕΚ, Πανθρακικό,
Απόλλωνα κλπ και ολοκληρώνει
την διδακτορική του διατριβή στην
Πορτογαλία πάνω στη Μοριακή
Βιολογία, έχοντας εγκαταλείψει
την ενεργό δράση! Υπάρχουν και
προπονητές με πανεπιστημιακή
εκπαίδευση: Ο Παναγιώτης Διλμπέρης έχει σπουδάσει στο Πο-

Οι βραβεύσεις του ΠΣΑΠ για
τους «επιστήμονες»
Εχουν βραβευτεί ακόμη από
τον ΠΣΑΠ για την εισαγωγή τους
σε πανεπιστημιακές σχολές οι:
* Οι Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Βασίλης Γαβριηλίδης,
Τιμόθεος Τσελεπίδης, Γιώργος
Μάναλης.
* Ο Γιάννης Μπουτσάκης για
την αποφοίτησή του από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Ρεθύμνου.
*Ο Παναγιώτης Λινάρδος για
την ολοκλήρωση των σπουδών
του στο τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κρήτης.
*Παναγιώτης Γεωργίου για την
ολοκλήρωση των σπουδών του
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
* Ηλίας Βούρας για την απόφασή του να σπουδάσουν αθλητικό μάνατζμεντ.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Η ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΕΣΩ ΠΣΑΠ
Τάσος Χριστοφιλέας Γαλλικό
Κολέγιο (τομέας ΤΕΦΑΑ)
Νίκος Γιαννακόπουλος Γαλλικό
Κολέγιο (τομέας ΤΕΦΑΑ)
Γιάννης Μπράχο On Ljne
Academy Sports Management
Αλέξανδρος Αρναρέλλης On Ljne Academy Sports
Management
Μάνος Μπριλάκης On Ljne
Academy Sports Management
Θανάσης Βέντζιος On Ljne
Academy Sports Management
Στέλιος Τσουκάνης On Ljne
Academy Sports Management
Θεόδωρος Μοσχονάς On Ljne

Academy Sports Management
Χρήστος Παπαδημητρίου On Ljne Academy Sports
Management
Το μήνυμα του Κιελίνι προς
τους συναδέλφους του ποδοσφαιριστές, συγκλόνισε
Ο οικονομολόγος Κιελίνι, η μάχη με την κατάθλιψη και ο σχεδιαστής μόδας Αρσάβιν!
Υπάρχουν παγκοσμίως αρκετοί ποδοσφαιριστές που σπούδασαν, (ο Σόκρατες ήταν γιατρός,
ο Μάτα δημοσιογράφος, ο Φαν
ντερ Σαρ έχει μεταπτυχιακό στο
αθλητικό μάνατζμεντ), το πιο εντυπωσιακό δεύτερο επάγγελμα
ανήκει στον πρώην πλέον άσο
Αντρέι Αρσάβιν: Αποφοίτησε από
το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και
Σχεδίου της Αγίας Πετρούπολης,
έκανε σπουδές στην τεχνολογία
των ειδών ένδυσης και έβγαλε
και τη δική του σειρά ρούχων στη
Ρωσία!
H χαρακτηριστικότερη περίπτωση ποδοσφαιριστή από το
εξωτερικό που ολοκλήρωσε τις
σπουδές του και μάλιστα σε προχωρημένη ηλικία πάνω στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων από το περίφημο Πανεπιστήμιο του Τορίνο είναι ο αμυντικός
«ογκόλιθος» της Γιουβέντους,
Τζόρτζιο Κιελίνι. Σε πρόσφατη
συνέντευξή του είχε συγκλονίσει:
«Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, ώστε να μην βρεθείς 35 ετών
και να μην ξέρεις τι θα κάνεις στη
ζωή σου. Υπάρχει ακόμη το ρίσκο
να περάσουν κατάθλιψη, ενώ ορισμένοι πρώην παίκτες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα
γιατί δεν σκέφτηκαν τη ζωή μετά
το ποδόσφαιρο και δεν άνοιξαν
τους ορίζοντές τους μέσω σπουδών. Οταν είσαι 20 ή 25 αισθάνεσαι άτρωτος και πως μπορείς
να πετύχεις το οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο, αλλά στα 35 η καριέρα
σου έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί
και έχεις ακόμη μία ολόκληρη ζωή
μπροστά σου».

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

Στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ συγκαταλέγεται ο Σύλλογος ΑΕΤΟΣ ΛΑζοχωρίου με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αναλυτικά
η ανακοίνωση:
«Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο AO
ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και ότι μέσα
από την παροχή τεχνογνωσίας στο επιτελείο και στα παιδιά της
ακαδημίας, θα πετύχουμε τους στόχους μας και οι δύο πλευρές.
Η Διεύθυνση Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ εύχεται στον
AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ καλή επιτυχία!»
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 τρόπο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε
να επικοινωνήσει μαζί μας.

CMYK
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Βόλεϊ Φίλιππος

Τούρτα έκπληξη για τα γενέθλια του Λεωνίδα Ξανθόπουλου

Μία όμορφη έκπληξη επiφύλασσε η αποψινή προπόνηση του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας στη
Θεσσαλονίκη για τον γενικό αρχηγό μας, Leo
Xanthopoulos, που είχε τα γενέθλιά του.
Ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων της Βέροιας» και… μετρ του είδους σε ανάλογες
όμορφες πρωτοβουλίες, Δημήτρης Πιτούλιας,
λίγο πριν το τέλος της προπόνησης, κατάφερε
να συγκινήσει τον αδελφικό του φίλο, Λεωνίδα
Ξανθόπουλο, εμφανίζοντας από το πουθενά
στο κλειστό μία τούρτα με αναμμένα κεράκια,
στα χέρια του φυσιοθεραπευτή μας, Κωνσταντίνου Κορωνά.
Υπό τα ρυθμικά χειροκροτήματα και το
τραγουδιστό «Να ζήσεις Λεωνίδα και χρόνια
Πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά,
παντού να σκορπίσεις της γνώσης το φως και
όλοι να λένε να ένας σοφός», της ομάδας, έκπληκτο το 36χρονο πλέον τιμώμενο μέλος της
διοίκησης, δέχθηκε χαρούμενος μέσα σε χειροκροτήματα τις θερμότερες ευχές αθλητών,
προπονητών και φυσικά του «υπεύθυνου» για
αυτή την.... γλυκιά έκπληξη, Δημήτρη Πιτούλια.

“Yπέρ της επανέναρξης
η συντριπτική πλειοψηφία
των σωματείων”

Πραγματοποιήθηκαν   παρουσία του Προέδρου της ΟΧΕ Κώστα
Γκαντή, του Προέδρου της ΔΕΠ Αναστάσιου Χειβιδόπουλου και
εκπροσώπων των σωματείων, των προπονητών και των αθλητών,
οι τηλεδιασκέψεις που αφορούσαν την Handball Premier και την Α1
Γυναικών.
Η συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των πρωταθλημάτων, ως η μοναδική λύση για την επιβίωση
τόσο των συλλόγων, όσο και του αθλήματος.
Σαφέστατα όλοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την
οικονομική κατάσταση και ότι αυτή θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο με την πραγματοποίηση των τεστ που απαιτούνται για την
επανέναρξη των προπονήσεων.
Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας τόνισαν ότι καταλαβαίνουν απόλυτα την δυσμενή θέση των σωματείων. Μάλιστα η δύσκολη χρονιά είχε προβλεφθεί εγκαίρως από την ΟΧΕ για αυτό και προχώρησε
στην αναδιάρθρωση, την αλλαγή συστήματος των διοργανώσεων με
τον καταρτισμό ομίλων, ακριβώς για να μπορέσουν τα σωματεία να
ανασάνουν οικονομικά, εκμεταλλευόμενα τον δραστικό περιορισμό
των μετακινήσεων.
Η Ομοσπονδία που έχει επίσης χάσει έσοδα και ταυτόχρονα υποστεί σημαντική μείωση στην ετήσια επιχορήγηση της, δεν δύναται
να συνδράμει οικονομικά στην πραγματοποίηση των τεστ, ωστόσο
η ΟΧΕ δεσμεύτηκε θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στην εξεύρεση άλλων πόρων, προκειμένου τα σωματεία να αντεπεξέλθουν
στην δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Προκειμένου το άθλημα να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρη ότι οι αγώνες θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά την προετοιμασία που θα κάνουν οι ομάδες,
χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση.

Κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδος
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση της επόμενη φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος της περιόδου 2020-2021, θα διεξαχθεί αύριο (Τρίτη 05/01)
και ώρα 13.30 στα γραφεία της ΕΠΟ, στο Πάρκο Γουδή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφέρει:
«Η κλήρωση της επόμενη φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου
2020-2021, θα διεξαχθεί την Τρίτη 05.01.2021 και ώρα 13.30 στα γραφεία της ΕΠΟ, στο Πάρκο Γουδή, χωρίς παρουσία κοινού και δημοσιογράφων λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για τη διασπορά του
covid-19.
Η διαδικασία της κλήρωσης θα καλυφθεί σε απευθείας μετάδοση
μέσω livestreaming από την ιστοσελίδα της ΕΠΟ www.epo.gr, ενώ τα
αποτελέσματα της κλήρωσης και το επίσημο πρόγραμμα των αγώνων
θα αναρτηθούν αμέσως μετά στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.»

Πρωτοχρονιάτικες ευχές
από την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 εύχεται σε όλο τον κόσμο χρόνια
πολλά και καλή χρονιά, με υγεία, τύχη, ευτυχία και πολλές επιτυχίες. Ευχή όλων είναι, το 2021 να ξεπεραστεί γρήγορα η υγειονομική
κρίση και να ανταμώσουν και πάλι αθλητές, προπονητές, φίλαθλοι,
διαιτητές, παράγοντες και δημοσιογράφοι στα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Το ημερολόγιο του Εν σώματι
υγιεί για το 2021 ΔΩΡΕΑΝ
σε ηλεκτρονική μορφή

Το Δ.Σ του συλλόγου «εν σώματι υγιεί « ανακοίνωσε οτι κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο για το 2021 και διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική
μορφή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Καλωσορίζουμε το νέο έτος με όνειρα και φιλοδοξίες!! Ελπίζουμε το
2021 να είναι πολύ καλύτερο από το 2020, τόσο από υγειονομικής, αλλά
κυρίως από κοινωνικής άποψης!
Το φετινό μας Ημερολόγιο κυκλοφορεί επίσημα σήμερα ΔΩΡΕΑΝ για
όλους και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή!
Έχει 12σέλιδη μηνιαία δομή και ταυτόχρονα γίνεται ανασκόπηση στο
περσινό έτος με φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας!
Από σήμερα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσα από την ιστοσελίδας μας,
στο τέλος αυτής της ανάρτησης, όπου μπορείτε να το «κατεβάσετε» μόνοι σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο τέλος
Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας για να το προμηθευτείτε μέσω
email.

www.laosnews.gr
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Χάντμπολ Εθνική ανδρών

«Ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ»

Ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της
Εθνικής Ανδρών για τον αγώνα με την Σερβία (13/1) για τα προκριματικά του ΕURO 2022.
Στην διάθεση του Γιάννη Αρβανίτη ήταν 20 αθλητές, αφού απουσίαζε ο Δημήτρης Τζηράς που βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας από την θλάση που είχε υποστεί και θα ενσωματωθεί με την
ομάδα την επόμενη εβδομάδα.
Εκτός κλήσεων είναι ο δεξιός ίντερ Θέμης Ηλιόπουλος, ο οποίος
ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο και είναι πολύ δύσκολο
να μπορέσει να πάρει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής.
Οι διεθνείς αθλητές μίλησαν στο γραφείο Τύπου της ΟΧΕ:
Πέτρος Μπουκοβίνας: «Να έχουμε μια καλή χρονιά. Σήμερα ξεκινήσαμε την προετοιμασία κι έχουμε ένα δύσκολο ματς με τη Σερβία,
στην έδρα της. Φαίνεται ότι τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση,
επιτέλους ενσωματωθήκαμε κι εμείς. Θα παλέψουμε, έχουμε μπροστά μας αρκετές μέρες. Για ακόμη μια χρονιά θα περάσουμε όλοι
μαζί την Πρωτοχρονιά. Είμαστε ευχαριστημένοι, ευδιάθετοι και θα
τα δώσουμε όλα για το ματς».Θόδωρος Ευαγγελίδης: «Καταρχάς
χαίρομαι που είμαι ξανά πίσω εδώ. Μπορώ να πω ότι πέρασα πολύ
όμορφα στην προπόνηση, που είδα ξανά τα παιδιά και τα είπαμε.
Έχουμε ένα σοβαρό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Σερβία στις
13 του μηνός. Ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ, ξέρουμε ποιος είναι ο
αντίπαλος μας, πιστεύω ότι θα δουλέψουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και θα πάμε για το καλύτερο».
Κώστας Κοτανίδης: «Η προετοιμασία για το ματς με τη Σερβία
ξεκίνησε με το δεξί. Έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί για έναν κοινό σκοπό. Θα τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο, οι συνθήκες είναι ιδανικές και προχωράμε».
Πέτρος Κανδύλας: «Μαζευτήκαμε πάλι μετά την διακοπή που
είχαμε, αυτή τη φορά με όλους τους διεθνείς. Ξεκινάμε την προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Σερβία, το οποίο ελπίζουμε να διεξαχθεί
και να μην έχουμε κάποια αναβολή στα ματς με το Βέλγιο. Από εκεί
και πέρα είμαι αισιόδοξος, η πρώτη προπόνηση κύλησε πολύ καλά
κι ευελπιστώ και η συνέχεια να είναι ανάλογη».
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Έως το τέλος Απριλίου
παρατάθηκαν οι θητείες των ΔΣ
των αθλητικών σωματείων
Έως το τέλος Απριλίου παρατάθηκαν
οι θητείες των ΔΣ των
αθλητικών σωματείων, λόγω της πανδημίας
Παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών
συμβουλίων και των
λοιπών καταστατικών
οργάνων των αθλητικών σωματείων και
συλλόγων, έως και
για τέσσερις (4) ακόμη μήνες, μέχρι και τις
30/04/2021, με Κοινή
Απόφαση (Β’ 5770,
29/12/2020) του Υφυπουργού Πολιτισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και
των Υπουργών Υγείας, Βασίλη Κικίλια και Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου. Η παράταση δόθηκε ώστε να αντιμετωπιστούν, εξαιτίας
των έκτακτων πανελλαδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, τυχόν ζητήματα με την ολοκλήρωση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των
αθλητικών σωματείων και συλλόγων και την ανάγκη αρχαιρεσιών.
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη παράταση, έως και τις 31 Μαρτίου
2021, έχει δοθεί για τις θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των
λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών Ομοσπονδιών και
Ενώσεων.

Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλιππος Βέροιας
Εγγραφή στα μητρώα της ΓΓΑ

Σε 61 ανέρχονται τα ερασιτεχνικά σωματεία της Ημαθίας που μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους και εγγράφηκαν στο Αθλητικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
O ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με αίτηση στις 20/10/20 πήρε εγγραφή στις 18/12/20 με τα τμήματα Χειροσφαίρησης, Στίβου, Ρυθμικής γυμναστικής
Πετοσφαίριση και καλαθοσφαίριση. Τα σωματεία αυτά είναι τα εξής:

Λευτέρης Αυγενάκης: Το ευχαριστώ σε Κυριάκο Μητσοτάκη
Η πρώτη αντίδραση του Λευτέρη Αυγενάκη, μετά την παραμονή
του στο Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Αυγενάκης έγραψε στο facebook:
«Η ανάθεση από τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη,
της ευθύνης υλοποίησης της Κυβερνητικής πολιτικής στον Αθλητισμό και η διαρκής στήριξή του, με τιμά και με γεμίζει δύναμη.
Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη του, προκειμένου να συνεχίσουμε αταλάντευτα και στον αθλητισμό μας το Εθνικό Σχέδιο
Μεταρρύθμισης.
Μαζί με την αθλητική οικογένεια, για την αθλητική οικογένεια και
την κοινωνία, πάμε την Ελλάδα Μπροστά».

Φαρμακεία
Τρίτη 5-1-2021
16:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
44 23310-26914
16:00-21:00 ΠΑΠ Α Ρ Η Χ Ρ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4
23310-60064
16:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416
21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2020
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
04-01-2021 μέχρι
10-01-2021 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τηλε
φωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

«Έφυγε» ο Σταύρος Τιμίνης ένας
αγνός φίλαθλος και σωστός
επιχειρηματίας της Βέροιας
Μετά από ταλαιπωρία αρκετών χρόνων ο Σταύρος Τιμίνης
άφησε την τελευταία πνοή το
Σάββατο 2/1/2021 και η κηδεία
του έγινε την Κυριακή το πρωί
από την εκκλησία Αναλήψεως
στου Παπάγου.
Ο Σταύρος Τιμίνης είχε την
δική του πορεία στη κοινωνία
της Βέροιας όπου ήταν πολύ αγαπητός απ όλους.
Έπαιξε ποδόσφαιρο στην αρχή στον Μ. Αλέξανδρο Βέροιας
απ΄ όπου πήρε μεταγραφή το
1966 στην ομάδα της Βέροιας.  Ήταν τότε μία καλή φουρνιά  ταλαντούχων νεαρών παικτών του 6ου Δημοτικού όπου φοίτησαν και οι
Γαιτάνος, Παπατζίκος, Κατσώνης κ.α  Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια
με την βασίλισσα του βορρά από την θέση του εφόρου και του Γενικού αρχηγού. και βοήθησε από πολλές πλευρές την ομάδα  Αλλά και
σαν επαγγελματίας με το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στην οδό Θεσ/νίκης άφησε το δικό του στίγμα με την συμπεριφορά του και την εξυπηρέτηση των πελατών Τα θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του καλό παράδεισο να έχει.
Συλλυπητήρια των παλαίμαχων Βέροιας.
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ των παλαίμαχων της Βέροιας εκφράζουν
τα θερμά συλλυπητήρια προς στην οικογένεια του εκλιπόντος ευχόμενοι να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει .
Για το Δ.Σ ο πρόεδρος Τάκης Παπατζίκος

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
των Αετών Βέροιας
Η διοίκηση των Αετών Βέροιας και προσωπικά ο πρόεδρος, Σίμος Γαβριηλίδης εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια
του πατέρα του Κώστα Κασάπη, Νίκου.
Κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους του Γενικού Αρχηγού του ανδρικού τμήματος, ας είναι ελαφρύ το χώμα που
θα τον σκεπάζει…

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη
ο Κρμέτσνικ
Ο Τσέχος επιθετικός, Μίκαελ Κρμέντσικ, έφτασε στην Ελλάδα για
να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ.
Τα δημοσιεύματα στο Βέλγιο για το ενδιαφέρον της Ουνιόν Βερολίνου για τον Μίκαλε Κρμέντσικ δεν άλλαξαν το πρόγραμμα του
Τσέχου φορ.
Ο Κρέμντσικ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφήθηκε με κασκόλ του Δικεφάλου και όπως όλα δείχνουν σήμερα θα υπογράψει
συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
O υψηλόσωμος (1.91) φορ δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος
γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εγώ και ο μάνατζέρ μου κάναμε καλή δουλειά. Ήταν η πρώτη μου επιλογή και
γνωρίζω πράγματα για την ομάδα».
Ο 27χρονος επιθετικός είναι ενεργός καθώς είχε μέχρι τώρα 9
συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα με τη
Μπριζ κάτι που σημαίνει ότι από άποψη φυσικής κατάστασης είναι
καθόλα έτοιμος να βοηθήσει το Δικέφαλο στη γραμμή κρούσης του.
Η Μπριζ τον απέκτησε πριν από ένα χρόνο βγάζοντας από τα
ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ για να πείσει την Βικτόρια Πλζεν να
τον παραχωρήσει.
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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»
Ο Δικαιούχος Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ διακηρύττει ότι
την 08 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Υ/
δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας θα διεξαχθεί 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: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό 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 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»
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων
εργασιών της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net
metering)» με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 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 γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Λεωφόρος Στρατού 72 Βέροια και από το διαδικτυακό
τόπο www. imathia.pkm.gov.gr μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί
κατά το υπόδειγμα τύπου «Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ».
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 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 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 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 ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 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 τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν 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 Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014 - 2020» με συγχρηματοδότηση από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κ ω δ ι κό ς Σ Α Ε τ ο υ έ ρ γ ο υ ε ί ν α ι
2020ΣΕ08210008
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: ΠΕ
Ημαθίας αρμόδιος υπάλληλος Τεμιρτζόγλου Βασίλειος (τηλ.: 2331353603 Φαξ: 2331353650 ) και
την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ημαθίας
τηλ.: 2331353631 Φαξ: 2331353650), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Βέροια, 22 Δεκεμβρίου 2020
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε η κυβέρνηση με αφορμή 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 ανακοίνωση που εξέδωσε.
Συγκεκριμένα τονίζει πως «Η Κυβέρνηση σε όλα
τα στάδια της πανδημίας βρισκόταν σε διαρκή διαβούλευση 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 προβλέφθηκε η λειτουργία των Θεοφανείων.
Η ανάγκη να μην διακυβευθεί η σταθερή πορεία για
την καταπολέμηση του ιού, εν όψει ιδίως και της επαναλειτουργίας 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 Θεοφανείων χωρίς την παρουσία πιστών. Βεβαίως, παραμένει η δυνατότητα παρεμπίπτουσας ατομικής προσευχής
των πιστών στους ναούς».
Και καταλήγει «Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με την απόφασή 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 κρισιμότητα των στιγμών για την κοινωνία, όπως έως σήμερα
με υπευθυνότητα έπραξε. Η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης 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 σύσκεψη 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 συζητήσεως, 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 Λειτουργία 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 προβλήματα, 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 απαραίτητες 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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική 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 Ραφτόπουλου, 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 αδερφής της Αλεξάνδρας.
5) Την κ. Χιονίδου Πόπη για τα πέντε λίτρα λάδι, μακαρόνια, φακές ρύζι, στη μνήμη της θείας της Καλλιόπης Δημητριάδου, 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, αλεύρι, 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, ζάχαρη, 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.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ρο η ανεξάρτητα τεμά-

αμέρισμα κέντρου με

Κ, Χ, W.C., βεράντα,

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

χια. Τηλ.  6932374118.

ατομική θέρμανση 3

ατομική θέρμανση και

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ρισμα κοντά στο Μου-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-

δωμάτια σαλόνι κουζίνα

air condition. Περιοχή

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ε υ ρ ώ . Τη λ . : 6 9 3 4

φι 10 στρέμματα με

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

μπάνιο σε άριστη κατά-

Βυζαντινού Μουσείου.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

888738 Μεσιτιοκό Ακί-

ροδάκινα συμπήρυνα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

σταση, 280 ευρώ. Τηλ.:

Τηλ. επικοινωνίας: 6973

νητα Ημαθίας.

ANDROSS στην περιο-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

23310 68080.

551477 κος Δημήτρης.

διόροφη στο Πανόραμα
με 3 υπνοδωμάτια, σα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

χή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ κοντά

ΧΩΡΑΦΙΑ

λοκουζινα, μπάνιο, βε-

κατάστημα επί της οδού

στο γήπεδο ΔΙΑΒΑΤΟΥ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ράφι 2,5 στρ., πίσω α-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ράντα. Κάτω διαμέρισμα

Πιερίων στη Βέροια εμ-

Η περιοχή είναι κατάλ-

στο κέντρο της Βέ-

πό τη ΔΟΥ Βέροιας, πιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

πιο μικρό σαλοκουζίνα

βαδού 54,16 τ.μ. με υπό-

ληλη για καλλιέργεια α-

ροιας: 1) υπόγεια α-

κάτω από το Σιδ. Σταθ-

ΧΩΡΩΝ

με τζάκι, δωμάτιο. Με

γειο αποθηκευτικό χώρο

κτνιδίων. Τηλ. επικοινω-

ποθήκη 110 τ.μ., τιμη

μό Βέροιας για ΦΩΤΟ-

πρόσβαση στην αυλή.

εμβαδού 41,63 τ.μ.. Τιμή

νίας: 6982 384407.

150 ευρώ, 2) πατάρι

ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983

Αυτόνομη θέρμανση

70.000 € Τηλ: 23310

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.

περίπου 100 τ.μ., τιμή

285942.

σε ήσυχη περιοχή. Τι-

21523.

Σκυλίτσι, επάνω στον

100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:

κεντρικό δρόμο, οικό-

6970019994.

μή 135.000 ευρώ. Τηλ.:
6973 735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πεδο 3.500 τμ ολόκλη-

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του
νέου lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 2ου ορό-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

φου, περιλαμβάνει Δ,

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδού Αμπελ ο κ ή π ω ν . Τη λ . :
2331100888 κα Αλεξάνδρα.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ 16-12-20 Κωδ: 23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη
μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22 τ.μ. καθ. κατασκευή
78 , 2ος όροφος, σε μέτρια κατάσταση , έχει
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 140 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24640 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ, 1 ος όροφος, ανακαινισμένη άριστα ,
σε εξαιρετική κατάσταση και με καινούργια
αλουμινίου κουφώματα  και με διπλά τζάμια,
έχει κεντρική θέρμανση πετρελαίου και είναι
επιπλωμένο κομπλέ, με ανελκυστήρα και με
μία ντουλάπα, εκπληκτικό , μόνο 180€. Θα
είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/1/2021.
Κωδ: 24236 ΡΑΧΗ, Διαμέρισμα πολύ
άνετο, σαν Μονοκατοικία, 127 τ.μ. καθ.   με
αυλή , κατασκευή 1985, με 3 υ/δ, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο, υπερυψωμένος Ημιώροφος , με ευχάριστη θέα , καλοδιατηρημένο και
με καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, θα τοποθετηθεί ατομική θέρμανση πετρελαίου, με δύο ντουλάπες , ναι σε κατοικίδια
και σε τιμή πράγματι χαμηλή , μόνο 250€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24694 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διαμέρισμα
σαν Μονοκατοικία κατασκευή 2000, 3 υ/δ, 1
ος όροφος , εξαιρετική ανοιχτωσιά , 125 τ.μ.
με ονειρεμένη θέα , συνθετικά κουφώματα
με διπλά τζάμια, , σίγουρα επιμελημένης κατασκευή , υπερσύγχρονο νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα,  με τζάκι και αποθήκη μέσα  με
αυτόνομη  θέρμανση πετρελαίου με μετρητές
με δύο μπάνια και μίσθωμα 300€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ     Κωδ:
23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με
ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής επιφάνειας
200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2
υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη
θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά
τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και μεγάλη
αυλή .   Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-

σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .
Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον
2 ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο
και όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους,
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και
διαθέτει θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο.
Τιμή: 350 €.
Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και
όχι μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και
2 WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και
διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου,
- Τιμή: 700 €.
Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής
συνολικά   180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο
όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  
500€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σε άκρως εμπορικό σημείο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 36 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται
από 1 Χώρο με καλή βιτρίνα.  Διατίθεται σε
πολύ καλό μίσθωμα στα 300 €. Το γραφείο
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και
WC. Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή:
250 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €.Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
ΚΩΔ. 22801.  ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα με 258 τ.μ. ισόγειο και
με πολύ αύλιο χώρο ελεύθερο  , μεγάλη βιτρίνα μπροστά κατάλληλο για κάθε χρήση με
άδεια καταστήματος  τιμή εξαιρετικά προσιτή
, μόνο 420€.   ολόκληρο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
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ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην καρδιά της πόλης με ράμπα εισόδου , σε πλήρη λειτουργία   
, κοντά στην Βενιζέλου    τιμή από 75-80€ /
μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής   ,
έχει καινούργια κουφώματα αλουμινίου με
διπλά τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης
πάρκινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα, σε τιμή
ευκαιρίας μόνο: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη
Θέα, οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα
ξύλινα, ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με
εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε
μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς
μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 116 τ.μ.
μικτά η 90 τ.μ. καθ. στον 5ο όροφο Ρετιρέ.
Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική με

κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα
εισόδου, ανελκυστήρα, έχει τέντες, ένα κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ. στο ισόγειο καθώς και
μια αποθήκη 9 τ.μ., στο υπόγειο. Ευρίσκεται
σε πολύ καλή γειτονιά οι χώροι του άνετοι  και
ευρίσκεται για λόγους υγείας σε τιμή προσφοράς στα 95.000€ όλα μαζί. Υπόδειξη μόνο
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και   ακατοίκητο
διαμέρισμα   συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ.
στον 1 ο όροφο με μοναδική θέα , σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ
άνεση. Πωλείται σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας
μόνο 42.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.   
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό,
Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο,   Τιμή μόνο
30.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε   3.850τ.μ   οικόπεδο   , η κατασκευή της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και
3 δσκλ στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο ,
ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια ,
σε πολύ καλή τιμή μόνο: 300.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-

τροπόλεως 35, χώρος 90

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΜΟΡΑΒΑ / ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

τ.μ. περίπου, με 3 χώους

ρό, λήρως ανακαινισμένο

ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ ΧΑΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΙΣ 5
ΜΗΝΩΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ Ή ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ. ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ. ΤΗΛ 2331062442.

και κουζινα, W.C., για ε-

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46

παγγελματική χρήση ή για

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

361080, 6945 535719.

6932 471705 & 23310
21100.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο Ακροπόλεως, στην

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζε-

καινούργια γέφυρα «Κού-

ται γραφείο 20 τ.μ., επιπλω-

σιου». Τηλ.: 6984 108684.

μένο. Τηλ.: 23310 24072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγορά διαμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός της πόλης της Βέροιας, σε όσο το δυνατόν πιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστον πρόσφατα ανακαινισμενο. Σε περίπτωση που είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέση παρκινγκ.
Τηλ.694245660.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά
εισόδου - Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις ,
με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο
35.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο
πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην
άκρη του σχεδίου πόλεως. Η Τιμή του εξαιρετικά χαμηλή στις 9.000 € μόνο.
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο , με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως
με Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην
τιμή των 38.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα
σπάνιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό   617
τ.μ., καταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός
σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  
20.000€ μόνο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα ε-
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ξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 110.000€.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την
πλευρά της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 25.000€.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή
προσφοράς, μόνο 35.000€.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή
προσφοράς, μόνο 35.000€.
Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο ,
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας
, μόνο 20.000€.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο
Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας
και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια δίπλα στο
λόφο  Μαγούλα πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά   12.000 τ.μ.   αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι
την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο,
προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται
μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα
70τ.μ. μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο
της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο (
σαν 1ος όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει
και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο. Προσφέρεται σε
πολύ καλή τιμή μόνο 22.000€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητική αμοιβή.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 200 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 190 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, λουξ, 250 €
ΚΕΝΤΡΟ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 250 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 16 ετών, πολύ καλό, 320 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. καλό, μπορεί να μπει σόμπα, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 330 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12 ετών, τζάκι, θέα, 360 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 12 ετών, θέα, λουξ, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ. επιπλωμένο, 300 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 35 τ.μ. 15 ετών, 33.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 21.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ καλό, με 2 αποθήκες, 72.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 90 τ.μ. καλό, ευκαιρία, 48.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105τ.μ. νεόδμητο, εξαιρετικό, 105.000 €
ΕΛΗΑ 120τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ. επενδυτικό, ανακαινισμένο, 66.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 130 τ.μ. τζάκι, parking, ανακαινισμένο, 147.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλούξ 110.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 324 μέτρων, 48.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ. σε οικόπεδο 800 μέτρων, 35.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. σε οικόπεδο 240 μέτρων, γωνιακό,
62.000 €

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 22.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρετική,
120.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, λουξ,
220.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ 270 μέτρα, ευκαιρία, 29.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνω στην Αριστοτέλους,
44.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 750 μέτρα, δίπλα σε πάρκο, κτίζει 600 τ.μ.,
55.000 €
ΡΑΧΙΑ 750 μέτρα, στο χωριό, 28.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 7.000 μέτρα, στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ, 50.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 15 τ.μ. επενδυτικό, 16.000 €
ΤΟΥΜΠΑ 60 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 25.000 €
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 135.000 €
ΠΑΡΑΛΙΑ 110 τ.μ. ευκαιρία, θέα θάλασσα, 240.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για
πλήρη απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900. Ώρες επικοινωνίας: 9.00 με 18.00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη ηλικιωμένου σε 24ωρη βάση. Πληρ. τηλ.: 6972 913887.
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η - Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε ΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη
Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυψοσανίδων, ψευδοροφών &
θερμοπρόσοψης-μονώσεων.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400, Κιν.: 6977 443518.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητά Μηχανικό αυτοκινήτων για πλήρη απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780 & 6978 770066.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναίκες και άντρες για εργασία σε διαλογητήριο.
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2331051557

Αγγελία για Λογιστή με 5ετή
Προϋπηρεσία και Βοηθό Λογιστή:
Η εταιρία Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Σύμβουλοι Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών,
με έδρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης
και υποκατάστημα στην Βέροια, επιθυμεί να προσλάβει
έναν ΛΟΓΙΣΤΗ και έναν ΒΟΗΘΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ σε βιβλία Γ’ κατηγορίας για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα Προσόντα:
•Άριστη γνώση της φορολογικής
νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Γ’ κατηγορίας βιβλία (τήρηση
– έλεγχο – παρακολούθηση)
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Γνώση Η/Υ και MS Office κρίνεται σκόπιμη
Παροχές:
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα
•Προοπτικές εξέλιξης
•Άριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν
δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το
βιογραφικό τους στο veria@sroussos.gr

Το Φαρμακείο Μουρτζίλα απο το 1982 προσφέρει
υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς, θέλοντας να αναπτύξει
την στελέχωση του δυναμικού του με σκοπό την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών του, παρέχει μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσοντα:
·Βοηθός φαρμακείου ή Αισθητικός (με προϋπηρεσία σε
χώρο φαρμακείου)
·Άριστες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες
·Γνώση μηχανοργάνωσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με φωτογραφία στο παρακάτω e-mail:
farmakeio@mourtzila.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρταριέρα, τραπεζάκια και 2 πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείται καναπές και 2 πολυθρόνες για αίθουσα αναμονής,
σχεδόν αχρησιμοποίητα. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 23310 41985,
Κιν.: 6933 331177.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης
ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα
συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα

ωράριο. Τηλ.: 6948 457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη

ού με εμπειρία για φαρμα-

μηχανημάτων έργου με ικανό-

Βέροια, άτομο 19-29 ετών με

κ ε ί ο σ το Ν ο μ ό Η μ α θ ι α ς .

τητα οδήγησης επαγγελματικού

κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που

Αποστολή βιογραφικού στο:

φορτηγού για να εργαστεί σε

να γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζε-

aggeliesfarmakio@gmail.com.

έργο ύδρευσης στη Θεσσαλο-

ται πρόγραμμα εμπορικής δια-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

νίκη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310

χείρισης. Πληρ. στο τηλ.: 6977

γασία σε φαρμακείο με επι-

23400, Κιν.: 6977 443518.

433485 (9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.).

δότηση και σχετική εμπειρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακεί-

Α πα ρ α ί τ η τ η π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η

χείρηση εισαγωγής & εμπορί-

ου ή φαρμακοποιός να εργαστεί

κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310

ας καταναλωτικών προϊόντων

σε φαρμακείο στη Βέροια για

27507, 6947 259696.

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

πλήρη απασχόληση. Απαραίτη-

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τη προϋπόθεση κάρατ αεργίας

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-

τοχος διπλώματος οδήγησης

για τουλάχιστον ένα μήνα. Τηλ.

ει να προσλάβει για μόνιμη α-

Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έ-

επικοινωνίας: 6974 637289.

πασχόληση, εξωτερικό πωλητή

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ

ή πωλήτρια για τους Νομούς

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

ουζερί, δίπλα στο παλιό Κρα-

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

τικό ΚΤΕΟ στο δρόμο Μακρο-

νίκης. Απαραίτητα προσό-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

χωρίου-Λυκογιάννης, για απο-

ντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

γευματινή εργασία. Τηλ.: 6977

γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-

σθός. Βιογραφικά στο e-mail:

755040 & 6984 427753.

του, άδεια εργασίας προσω-

Fax: 2331091610.

ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-

πικού ασφαλείας, εμπειρία με

νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί

βιογραφικό και συστάσεις. Μι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45 ε-

barista και διανομέα. Απο-

σθός, ασφάλιση και ποσοστά.

τών με ενεργή κάρτα ανεργίας

στολή βιογραφικών στο e-mail:

Παραλαβή δικαιολογητικών με

και βασικη γνώση αγγλικών για

coffeeislandveria@gmail.

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

απογευματινή εργασία σε ξενο-

com. Τηλ.: 6976 633096.

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

δοχειο στη Βέροια με πλήρες

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι φ α ρ μ α κοπο ι -

Βέροια www.securitytsiflidis.grsales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

Εταιρεία αναζητά υποψήφιους για την κάλυψη θέσης εργασίας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  
Θέση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•Απόφοιτος ΑΕΙ / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 10 έτη σε κατασκευή ή/και λειτουργία/συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & αυτοματισμών
•Άριστη Γνώση Η/Υ
•Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
•Δίπλωμα Οδήγησης
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Σημείωση: Τα προσόντα πρέπει υποχρεωτικά να τεκμηριωθούν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρω προσόντα και
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην
παρακάτω διεύθυνση:
e-mail: cv.recruit12@gmail.com
H διαχείριση των βιογραφικών πραγματοποιείται
με απόλυτη εχεμύθεια.
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ός ή βοηθός φαρμακοποι-

τη Βέροια, αναζητά χειριστή

vbotzori@otenet.gr και στο

www.laosnews.gr

2331027102.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παιδαγωγική κατάρτιση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα -διαδικτυακά και διά ζώσης- σε
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές.
Τηλ.: 6972 890424.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ Υ Ρ Ι Α α ν α λα μ β ά ν ε ι τ η
φροντίδα γερόντων για κάποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940 998054.
Κ Υ Ρ Ι Α α ν α λα μ β ά ν ε ι τ η
φροντίδα και περιποίηση ηλικι-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

της CICU: καροτσάκι (χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό), καλαΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός
Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο στη Βέροια. Τηλ.: 6932
245383.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση, αυτοκίνητο και κινητό. Πληροφορίες στο 6947 021868.

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

γητού, κάθισμα αυτοκινήτου

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

και 2 ποδήλατα παιδικά σε πο-

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-

γωνριμία με κυρία από 60 έ-

λύ κατάσταση, 400 ευρώ όλα

σεις, ζητά για γνωριμια κυρια

ως 70 ετών για σοβαρή σχέ-

μαζί. Τηλ.: 23310 62621.

50-55 ετών, για σοβαρή σχέ-

ση. Τηλ.: 6989 007541.

ση. Τηλ.: 6984 040769.
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ 7 5 ε τώ ν , ζη τά

Π ΩΛΟΥ Ν ΤΑ Ι : ν το υ λά πα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βελέντζες χειροποίητες σε διάφορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώματα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,

www.mesitikoveria.gr

κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982 293097.

6993 678697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

θούνα με βάση, τραπεζάκι φα-

ωμένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκάμαρα με κομοδίνα, συρταριέρα, καθρέφτης, φωτιστικά και στρώμα. Παιδικό
κρεβάτι με στρώμα, κομοδίνο, ντουλάπα, αχρησιμοποίητα και τα δύο. Τηλ.:
6939 575993.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να γνωρίζει το πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που να
έχει γνώσεις χειριστή κλαρκ
Πληροφορίες στο τηλ.:
6947 021868

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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τους Αμερικάνους να
μην πιουν χλωρίνη
κατά του ιού.

P Τη χρονιά που
πέρασε κυρίαρχο σημείο αντιπολίτευσης ήταν ο αριθμός των ατόμων στα ρεβεγιόν.

P Ντουμπάι ο παλιός ο
χρόνος…

P
Το αστρικό
σύννεφο στον αστερισμό Aquila περιέχει
λέει αρκετό αλκοόλ
ικανό να φτιάξει 400
τρισεκατομμύρια μπύρες. Επιτέλους, ανοικτό μπαρ στο σύμπαν.

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 Τσιόδρα απεικονίζεται η Ελλάδα
του ήθους, της σοβαρότητας,
της ευγένειας, της ποιότητας, αλλά και της στοχοποιημένης αριστείας. Χαρακτηριστικά για τα
οποία τον μισούν οι οπαδοί της ήσσονος προσπάθειας και της ψευτομαγκιάς.
P

Αυτοί που δεν οργανώνουν πορείες για τα
θύματα τραπεζικούς υπαλλήλους.

P

Να δείτε τι θα γινόταν στη χώρα αν βασά-

P Έλληνας επιφανής ερευνητής του Γέιλ προβλέπει ότι μετά την πανδημία θα υπάρξει έκρηξη εξωστρέφειας με πύκνωση
των κοινωνικών επαφών, αχαλίνωτο σεξ και αγοραστικό όργιο. Κάθε εμπόδιο για καλό.
νιζε ο πρύτανης τους βασανιστές του. Έγινε το
αντίθετο, κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.

P Το 2020 οι καταλήψεις άρχισαν από Σεπτέμβριο 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 χρονιά που ο Τζο Μπάιντεν αγωνιζόταν να πείσει

P Ελπίζουμε να καταλάβουμε μέσα στο νέο
έτος ότι ο Θεός μάς κατέστησε νοήμονες και μας
προίκισε με ποικίλες ικανότητες, ώστε δια της επιστήμης να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, κρίσεις
και επιδημίες.
P

Και:
Μπαίνει ο τύπος στο φαρμακείο και λέει χαμηλόφωνα 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 αδελφή 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 συνεχόμενη στύση και δεν τη χάνω ούτε μετά το σεξ! Τι μπορείτε 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

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 Μάκης Βορίδης , ενώ εκτός κυβέρνησης μένουν οι:
Θεοδωρικάκος, Βρούτσης, Κουμουτσάκος, Καράογλου, 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 Κυβέρνησης 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
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: 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.

