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Αναστασίου Πέρ
Τιμοθέου αποστ.,

Τα φάγαμε τα Τρίκαλα…
με διαφορά αμιάντου!
Παρά τις δυσκολίες του κορωνοϊού με τις ειδικές
συνθήκες και περιορισμούς, αλλά κυρίως την έλλειψη
προσωπικού λόγω αδειών, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ
Στέργιος Διαμάντης μετέφερε ευχάριστα νέα στην χθεσινή
ραδιοφωνική παρέμβαση στον ΑΚΟΥ 99.6, που έχουμε
σήμερα ως κύριο θέμα. Πέρα από την πρόοδο των έργων
και την κατάθεση νέων προς ένταξη στο «Αντώνης Τρίτσης»,
η είδηση βγήκε από κάτι εξαιρετικά σημαντικό που ξεκινά
μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Την αντικατάσταση και των
τελευταίων τμημάτων αμιάντου από το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ
στη Βέροια.
Καλά θα αναρωτηθείτε, είναι δυνατό να μιλάμε για
οπτικές ίνες, 5G, τηλεδιασκέψεις και να υπάρχει ακόμη
αμίαντος; Και εμείς είμαστε τυχεροί γιατί ξεμπερδεύουμε
μια και καλή με την τελευταία παρέμβαση(βλ. σελ. 3),
αφού σύμφωνα με τον Στέργιο Διαμάντη το δίκτυο στα
προβεβλημένα Τρίκαλα είναι στο 100% με αμίαντο και
στη Λάρισα στο 50%! Τελικά καλή η τεχνολογία, αλλά
φαίνεται ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμη δρόμο με τις
βασικές υποδομές(ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικοί),
γιατί τί να το κάνω το 5G όταν ακόμη η πόλη έχει αμίαντο
και στα πέριξ χωριά ακόμη βόθρους; Ως προς αυτά τα
φάγαμε τα Τρίκαλα…με διαφορά αμιάντου!

Στο υπουργικό συμβούλιο έρχεται την επόμενη εβδομάδα ο
νέος εκλογικός νόμος και αρκετές επαφές άρχισαν ήδη μεταξύ
πολιτικών στελεχών για τις αλλαγές που επιφέρει σε Δήμους και
Περιφέρειες, αλλά και για  την κατάργηση της απλής  αναλογικής
γενικότερα.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Παραπολιτικών», ο Βουλευτής Ημαθίας και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ., Λάζαρος Τσαβδαρίδης, είχε συνάντηση
με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στο γραφείο του στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Οπότε, ο εκλογικός νόμος αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον σημείο
συζήτησης, όπως και η αξιοποίηση των κονδυλίων του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» από τους Δήμους.
Ο κ. Τσαβδαρίδης κατέθεσε τις προτάσεις του στον κ. Βορίδη, δίνοντας έμφαση στα εργαλεία που αυτός θα πρέπει να
περιλαμβάνει προκειμένου να διορθωθούν αστοχίες του παρελθόντος.

Σε 4 φάσεις η αστυνομική διαχείριση των συναθροίσεων:
Φραγμοί, απόκρουση, νερό, δακρυγόνα
Τέσσερα βήματα θα ακολουθεί η Αστυνομία στις συναθροίσεις: προετοιμασία, επικοινωνία, δράση και λογοδοσία.
Η διαχείριση των συναθροίσεων στηρίζεται στη λογική της αναλογικότητας,
με την έννοια ότι θα γίνεται αξιολόγηση
του κινδύνου και θα υπάρχει κλιμακωτή
αντίδραση με προτελευταία τη χρήση
νερού από τα ειδικά οχήματα και τελευταία τη χρήση χημικών. «θα εξαντλούνται τα όρια επιείκειας και τα περιθώρια
συνεννόησης, γιατί το δικαίωμα της έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό
ισχύει χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι
και το δικαίωμα της πόλης να λειτουργεί. Η διαμαρτυρία και η κανονικότητα
δεν είναι αντινομικές. Διαδηλωτές και μη
διαδηλωτές δεν είναι εχθροί. Εμείς θα
κάνουμε το παν για να εξασφαλίσουμε
τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, το
δικαίωμα της επιλογής του πολίτη», επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δίνοντας στη δημοσιότητα και σχετικά γραφήματα που παρουσιάζουν
σχηματικά το σχέδιο για τη διαχείριση των συναθροίσεων…
Αυτά επι χάρτου… Στους δρόμους θα φανεί το αποτέλεσμα.

Κάλεσμα σε Δήμους και Περιφέρειες να οργανώσουν
εθελοντικές αιμοδοσίες

Με το μήνυμα «Δίνουμε Αίμα, Σώζουμε Ζωές», ο Υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, έπειτα από
τηλεφωνική τους συνομιλία, καλούν τους
Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας να
οργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες, σε
συνεργασία με τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς, τηρώντας τα καθορισμένα
πρωτόκολλα και τους κανόνες υγιεινής.
Οι ανάγκες για εθελοντική προσφορά
αίματος δε σταματούν ποτέ προκειμένου
να καλυφθούν οι συμπολίτες μας που μεταγγίζονται τακτικά, αλλά και οι ασθενείς
που χρειάζεται να χειρουργηθούν.
Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα, αυτήν την
εποχή, λόγω της πανδημίας, οι ανάγκες
για προσφορά αίματος είναι ακόμη μεγαλύτερες. Μπορεί ο καθένας από μας να
βρεθεί σε τέτοια ανάγκη… Ας οργανωθούμε!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Προτεραιότητα Μητσοτάκη
στο άνοιγμα των σχολείων,
«πάγο» σε χιονοδρομικά
και εστίαση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας προχθές στη Βουλή για την
αύξηση της αιγιαλίτιδας ζώνης τόνισε πως προτεραιότητα πλέον
μετά το άνοιγμα των καταστημάτων λιανικής είναι τα σχολεία και
συγκεκριμένα «το επόμενο βήμα είναι το άνοιγμα Γυμνασίων και
Λυκείων», ενώ αναφερόμενος στο άνοιγμα άλλων δραστηριοτήτων ανέφερε πως «μπορούν να περιμένουν». Μένει να φανεί
εάν πλέον μπαίνει στον «πάγο» το άνοιγμα των χιονοδρομικών
και η εστίαση, για τα οποία είχε κάνει δηλώσεις ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και είχε προαναγγείλει ότι αν δώσει
πράσινο φως η επιτροπή, θα μπορούσαν να ανοίξουν άμεσα.  
Τον τελευταίο όμως λόγο είχε ο πρωθυπουργός και φαίνεται ότι
βάζει φρένο…
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Ξεκινούν από βδομάδα στο κέντρο της Βέροιας, έργα
αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στο παλαιό δίκτυο της ΔΕΥΑΒ
-Τι λέει ο πρόεδρος Στ. Διαμάντης στον ΑΚΟΥ 99.6 για τους χαλασμένους
κρουνούς, το νέο δίκτυο Μακροχωρίου και τα έργα σε χωριά

Με αφορμή το χθεσινό «λαϊκό» μας, «Πυροσβεστικός κρουνός-παγίδα έξω από το 16ο δημοτικό σχολείο(πρώην Φιλίππειο Γυμνάσιο)»,
επικοινώνησαν τηλεφωνικά από την ραδιοφωνική
εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6, με
τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ Στέργιο Διαμάντη,
που απάντησε σχετικά: «Είναι σε γνώση της υπηρεσίας οι προβληματικοί κρουνοί, τους οποίους έχουμε επισκευάσει επανειλημμένα και χρειάζονται
αντικατάσταση. Πριν από ενάμιση χρόνο έγινε
διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών
στη ΔΕΥΑΒ, που δυστυχώς λόγω ενστάσεων
υπήρξε καθυστέρηση. Τελικά πριν από λίγες ημέρες τελειώσαμε με τα γραφειοκρατικά, παραλαμβάνουμε συνεχώς υλικά και μάλλον την επόμενη
εβδομάδα θα παραλειφθούν και οι καινούργιοι
κρουνοί που θα αντικαταστήσουν τους χαλασμένους. Μαζί θα παραλάβουμε και καινούργιες
σχάρες που θα χρησιμοποιηθούν στα φρεάτια για
τα όμβρια.»
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ ρωτήθηκε αν υπήρξαν
προβλήματα στο δίκτυο λόγω του παγετού που
επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες και απάντησε ότι δεν υπήρξε κάτι σοβαρό, παρά μόνο τα
συνηθισμένα προβλήματα της καθημερινότητας,
εκτός από την περίπτωση της υπερχείλισης της
δεξαμενής στο Σέλι, που αντιμετωπίστηκε άμεσα.
Για το δίκτυο στο Μακροχώρι
Για την εξέλιξη του έργου που αφορά το δίκτυο
στο Μακροχώρι, ο κ. Διαμάντης ενημέρωσε ότι
κατασκευαστικά το έργο είναι σχεδόν έτοιμο και
μάλιστα μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα χωρίς να χρειάζεται να δοθεί καμία παράταση.
Από τον άλλο μήνα θα ξεκινήσει η προετοιμασία των παροχών, θα απομονωθούν οι παλιές
συνδέσεις και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
προέδρου της ΔΕΥΑΒ μέχρι τον Αύγουστο 2021
όλο το Μακροχώρι θα υδροδοτείται από το
νέο δίκτυο. Υπογράμμισε ο πρόεδρος, ότι με το
ξεκίνημα των νέων παροχών θα τοποθετούνται
καινούργια ρολόγια και θα εξετάσουν από κει και

πέρα την τιμολογιακή πολιτική με όλα τα χωριά.
Παράλληλα ο κ. Διαμάντης μίλησε για την σημαντική δουλειά που γίνεται
προκειμένου να ετοιμαστεί
το έργο σύνδεσης του Μακροχωρίου με τις πηγές του
Τριποτάμου και να ενταχθεί
και αυτό στο «Αντώνης Τρίτσης». Επίσης ανέφερε ότι μετά από σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη στη ΔΕΥΑΒ, αποφασίστηκε να τοποθετηθεί μεγάλος αγωγός για να υποστηριχθούν και άλλα χωριά από
το συγκεκριμένο έργο(Διαβατός, Λυκογιάννη, Παλαιά
Λυκογιάννη, Ν.Νικομήδεια).
Έργα στα χωριά
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ
ρωτήθηκε για την εξέλιξη
των αποχετευτικών έργων
στα χωριά και απάντησε ότι
ήδη ο εργολάβος δουλεύει
στον Διαβατό και προχωρά
κανονικά το έργο και αναμένεται περίπου σε ένα
μήνα να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου
της Βεργίνας και των Παλατιτσίων, αφού έχουν
ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες
και θα προχωρήσει με την κατασκευή αυτοτελούς
συστήματος βιολογικού καθαρισμού.
Παράλληλα έχουν κατατεθεί οι προτάσεις και
αναμένονται οι εγκρίσεις από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τα έργα στον Αγ. Γεώργιο,
Τρίλοφο, Αγ. Μαρίνα με αυτοτελή βιολογικό καθαρισμό. Επίσης γίνονται μελέτες για να συνδεθούν
Ραχιά, Ασώματα, Αγ. Βαρβάρα, Άμμος, Μέση και
Κουλούρα στον βιολογικό καθαρισμό, όπως και
Γεωργιανοί, Τριπόταμος, Κομνήνιο στο Πανό-

509 νέα κρούσματα κορονοϊού
ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ
- Τα 10 στην Ημαθία
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 509 νέα
κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορονοϊού (COVID-19),
εκ των οποίων τα 10
καταγράφονται στην
Ημαθία.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 150.479, εκ
των οποίων 52,1%
άνδρες. Κατά την ιχνηλάτηση βρέθηκε ότι
5.813 (3,9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 46.236 (63,7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 293 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. Οι 205 (70%)
εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. Το 85.7% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή
είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.050 ασθενείς.
Τέλος, έχουμε 25 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.570 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3.286 (59%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών
μας ήταν τα 79 έτη και το 95,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

ραμα και Νικομήδεια, Λυκογιάννη επίσης στον
βιολογικό. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο κ.
Διαμάντης απάντησε ότι και με την βοήθεια των 3
κυβερνητικών βουλευτών, με τους οποίους έχουν
πολύ καλή συνεργασία, «Την άνοιξη θα είμαστε
καλά»…
Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων
στο κέντρο της Βέροιας
Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα
έργα αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων από
το παλαιό δίκτυο της ΔΕΥΑΒ στο κέντρο της Βέροιας, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ.
Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση γιατί έπρεπε να
βγει κυκλοφοριακή μελέτη, ωστόσο μέσα στην

επόμενη εβδομάδα σε ένα μεγάλο τμήμα στο κέντρο της πόλης συνολικού μήκους 9 χιλιομέτρων
στις οδούς Ανοίξεως, Βενιζέλου, Μαλακούση,
Τρεμπεσίνας, Καρατάσου, Γράμμου, Πλουτάρχου, Στρατού θα αντικατασταθούν οι παλιές αμιαντοσωλήνες και η Βέροια θα απαλλαγεί και δεν θα
έχει πλέον καθόλου αμίαντο στο δίκτυό της. Ο κ.
Διαμάντης ανέφερε ενδεικτικά ότι στα προβεβλημένα Τρίκαλα το δίκτυο ύδρευσης είναι στο 100%
με αμίαντο ακόμη, ενώ στη Λάρισα στο 50%, ενώ
η Βέροια με αυτή την παρέμβαση θα εξαλείψει
εντελώς τον αμίαντο από το δίκτυό της.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ,
χθες, στην Εγνατία Οδό
Τροχαίο ατύχη μα σημειώθηκε χθες,
πρωί της Πέμπτης
21 Ιανουαρίου 2021,
στην Εγνατία Οδό,
μετά τα ΣΕΑ Πλατάνου, με κατεύθυνση
προς τη Θεσσαλονίκη
(λίγο πριν την έξοδο
για Κλειδί).
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν Ι.Χ. αυτοκίνητο και νταλίκα και
από τη σύγκρουση
σημειώθηκαν μεγάλες
υλικές ζημίες στο Ι.Χ.,
ευτυχώς όμως μόνο
με ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του
ΙΧ. που «είχε άγιο»!
Ο 55χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
Βέροιας, ενώ προανάκριση για τα αίτια
διενεργεί η Τροχαία
Βέροιας.
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Κυκλοφόρησε η πρώτη ποιητική συλλογή του
Ελευθέριου Κορυφίδη, “ΜΥΘΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ”

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher
Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές
δεξιότητες κλάδων αιχμής
Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών.
Θα παρασχεθούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συγκεκριμένους κλάδους.
Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που :
• Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• Που έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως 31/12/1990.
• Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.
Υλοποίηση
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης
(trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του
προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
• Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.
Αντικείμενα κατάρτισης
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης στους αντίστοιχους κλάδους:
Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
a) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
b) Εργασίες Μόνωσης
c) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας
a) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
b) Επαγγελματίας Καθαριστής
c) Λινοθηκάριος
d) Οροφοκόμος
Γ. Tουρισμού-επισιτισμού
a) Σερβιτόρος
b) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
c) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
d) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας
Κριτήρια Μοριοδότησης
Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας, ένα μόριο ανά μήνα
μέχρι 50 μήνες)
2. Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα (φορολογικό έτος 2019)
3. Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα
2.520€ .
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε:
1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00ευρώ/ώρα)
Αίτηση Συμμετοχής
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6978897897 ή στο email: info@dictiosi.gr για περισσότερες πληροφορίες ή εναλλακτικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://
www.dictiosi.gr/index.php/news/item/174-voucher30-49.html Η ειδικά καταρτισμένη ομάδα μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας.

Κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες
από τις Εκδόσεις «Αποστακτήριο»,
η πρώτη ποιητική συλλογή του
Ημαθιώτη φιλόλογου και συγγραφέα
Ελευθέριου Κορυφίδη, με τίτλο “ΜΥΘΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ”.
Ο Ελευθέριος Κορυφίδης γεννήθηκε στη Βέροια και μεγάλωσε στα
Παλατίτσια Ημαθίας. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων,
όπου σπούδασε Κλασική Φιλολογία.
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο.
Αγαπάει ιδιαίτερα τη ζωγραφική
(σπούδασε σχέδιο και ζωγραφική
στη σχολή ABC de Paris), τον κινηματογράφο και το θέατρο (ασχολείται ενεργά με την υποκριτική σε θεατρικό εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας). Από μικρός ασχολείται με τη συγγραφή, κυρίως ποίησης. Μαθητής Γυμνασίου ακόμα, κερδίζει με
διήγημά του Βραβείο Άριστης Διάκρισης στον τομέα της Πεζογραφίας στο Διεθνή Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Νέα Ταλέντα “Φίλωνος” (Πειραιάς, Φεβρουάριος 1987). Η ποιητική του Συλλογή “Μυθοπροσωπεία” (με
17 από τα 33 ποιήματα που αποτέλεσαν την τελική μορφή της) βραβεύτηκε με Τιμητικό Έπαινο στον
24ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό «Κούρος Ευρωπού» (Κιλκίς, Ιούνιος 2019)• μια διοργάνωση της
Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρίας «Τέχνη» Κιλκίς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την ηλεκτρονική εφημερίδα Φαρέτρα όπου δημοσιεύει
ποιήματα και άρθρα.
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζει ο αναγνώστης:
«Ο Μύθος… η προσπάθεια του ανθρώπου να ανάγει στο εξώκοσμο στοιχείο το άρρητο και το απόκρυφο
της Φύσης του, για να το φέρει κοντά του σε κίνηση συμφιλίωσης, να το μερέψει• να ξορκίσει τις αδυναμίες και
τα Πάθη του. Και ο Μύθος με τα σύμβολά του του προσφέρει απλόχερα το Προσωπείο της σωτήριας διεξόδου.
Σε τούτα τα ποιήματα πρωταγωνιστής είναι ο Άνθρωπος του Χτες, του Σήμερα, του Παντός. Τριάντα
τρία Προσωπεία χρησιμοποιούν τα δεδομένα ισάριθμων μυθολογικών προσώπων και γεννούν ζητούμενα
και σκέψεις για τις περιπέτειες του ταλαίπωρου ανθρώπινου Συναισθήματος. Ο αριθμός έχει τη δική του
συμβολική προέκταση που μπορεί να λειτουργήσει στον κάθε αναγνώστη κατά το δοκούν της προσωπικής του πίστης και φαντασίας. Ο Μύθος, τελικά, ήταν μόνο η αφορμή…»

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πέρασε άλλος ένας χρόνος, αυτή τη
φορά ωστόσο ιδιαίτερος από όλες τις απόψεις. Ο πλανήτης
μας βιώνει μια πρωτόγνωρη υγειονομική
κρίση. Ακόμη, όμως,
και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες το
Δ.Σ. της Αγαθοεργ ο ύ Α δ ε λφ ότ η τα ς
Κυριών Ναούσης,
παίρνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα
δεν έπαψε στιγμή να
προσφέρει απλόχερα
και έμπρακτα βοήθεια και αγάπη στο συνάνθρωπο. Όπου χρειάστηκε και υπήρξε ανάγκη ήμασταν πάντα
δίπλα στην τοπική κοινωνία.
Βασικός πυλώνας του Σωματείου μας, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί η διεύρυνση των πνευματικών
οριζόντων των νέων της πόλης μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, με έμπρακτο τρόπο στηρίξαμε και στηρίζουμε τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές για ανώτερες και ανώτατες σπουδές.
Το σωματείο μας, κατά την περίοδο των Εορτών, υποστήριξε με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
περισσότερες από 45 οικονομικά ευάλωτες οικογένειες και ευπαθείς ομάδες με το ποσό των 5,000ευρώ.
Καλύφθηκαν έτσι ανάγκες και δαπάνες συνανθρώπων μας, όπως θέρμανση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τρόφιμα. Στην προσπάθεια αυτή συνετέλεσαν οι χορηγοί και οι δωρητές μας. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει
σε φούρνο της πόλης μας, ο οποίος προσφέρει καθημερινά φρέσκο ψωμί και αρτοσκευάσματα. Η αγάπη
και η συνεισφορά όλων ωστόσο των δωρητών και των χορηγών μας είναι αυτή που στηρίζει και ωθεί το
Σωματείο μας στην ολοένα και αυξανόμενη δράση του.
Από καρδιάς ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά με χαμόγελα, υγεία και αγάπη.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΜΥΡΛΗ-ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

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.
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Παρατείνεται η θητεία
των Αρχηγών
Αεροπορίας και Αστυνομίας
Την παράταση της θητείας των αρχηγών τηε Πολεμικής Αεροπορίας και της
Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
(ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε χθες υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε
ομοφώνως η παράταση της θητείας του
αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη ως
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(Α/ΓΕΑ) και η παράταση της θητείας του
αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη στη
θέση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Δήμος Νάουσας:
Στηρίζουμε την τοπική αγορά,
ενισχύουμε
τα καταστήματα του δήμου μας
Ο Δήμος Νάουσας, με αφορμή την πρόσφατη επανεκκίνηση της
αγοράς, καλεί τους δημότες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις
και τους συμπολίτες μας εμπόρους και υπαλλήλους.
Με σύνεση, υπευθυνότητα και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, κάνουμε τις αγορές μας στις τοπικές
επιχειρήσεις, βοηθώντας στην επανεκκίνηση της τοπικής μας οικονομίας.
Τώρα που άνοιξαν ξανά τα καταστήματα επιλέγουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις του Δήμου Νάουσας.
• Ψωνίζουμε από τις τοπικές επιχειρήσεις
• Στηρίζουμε τον γείτονα, τον φίλο, τον συντοπίτη έμπορο
• Στηρίζουμε την τοπική οικονομία
Ψωνίζοντας από τα μαγαζιά της πόλης και της γειτονιάς μας,
βοηθάμε στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, προστατεύουμε
τους επαγγελματίες και τους εργαζομένους.
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Σχόλιο του Άγγελου
Τόλκα για τον οδικό
άξονα Σκύδρας –
Νάουσας- Εγνατίας
Σε σχόλιό του στη σελίδα
του στο Facebook, ο πρώην
Υφυπουργός Άγγελος Τόλκας,
αναφέρεται στον οδικό άξονα
Σκύδρας – Νάουσας- Εγνατίας,
θέτοντας ερωτήματα για την εξέλιξη του έργου. Γράφει συγκεκριμένα:
«H Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας αποφάσισε να εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης
την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.
Πολύ ορθά τόσο γιατί είναι ένα πάγιο αίτημα μιας βασικής υποδομής για την περιφέρειά μας όσο και γιατί οι δημόσιες υποδομές
στην περιοχή μας μπορούν να αποτελέσουν τους παράγοντες
ανάπτυξης.
- Ο δικός μας ο δρόμος όμως; Η κάθετη οδός της Εγνατίας έως
τη Σκύδρα; Προφανώς και δεν αποτελεί προτεραιότητα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές και η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας
όλα καλά;
- Μας αρκεί ότι απλά ανατέθηκε η μελέτη Πατρίδα – Εγνατία;
- Αλήθεια σε έξι μήνες πρέπει να παραδοθεί αυτή η μελέτη, έχουμε κανένα νέο;»

Μέλλων Γάμος

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
O ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου και της Παναγιώτας το γένος
Καζεπίδου που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Ταγαροχώρι Ημαθίας και η ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Αντωνίου και της
Δημητρούλας, το γένος Αυγέρου, που
γεννήθηκε στο Μπότροπ Γερμανίας και
κατοικεί στο Ταγαροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Προφήτη
Ηλία Ταγαροχωρίου.

6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016 2021

www.laosnews.gr

Η Λέσχη Καταδρομέων
Ν. Ημαθίας έχασε
έναν πρωτεργάτη της
Το Δ.Σ. ,
τα μέλη και
οι φίλοι της
Λέσχης Καταδρομέων
Ν. Ημαθίας
θρηνεί για τον
ά δ ι κ ο χα μ ό
φίλου – συνεργάτη –
συναδέλφου
- εθελοντή
Χαράλαμπου
Γιαννού, που
έφυγε από κοντά μας πριν
40 ημέρες εξαιτίας του φονικού κορωνοϊού. Ο Χαράλαμπος
Γιαννός, ο δικός μας Μπάμπης, πάντα χαμογελαστός και καλόκαρδος, υπηρέτησε στο Πυροσβεστικό
Σώμα στους Σταθμούς Νάουσας και Βέροιας επί
25ετία προσφέροντας ανιδιοτελώς και με αυτοθυσία
τις υπηρεσίες του στους Πολίτες της Ημαθίας και όχι
μόνο. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης μας επί
σειρά ετών και πάντα ήταν πρόθυμος ως εθελοντής
να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και τις γνώσεις του
σε όλες τις δραστηριότητες της Λέσχης Καταδρομέων Ν. Ημαθίας από την ίδρυσή της. Συλλυπητήρια
στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμόμαστε
πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Το Δ.Σ.

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου το πρωί
θα ιερουργήσει στην πρώτη Θεία Λειτουργία (7:00 – 9:00) στον Ιερό Ναό του
Αγίου Μηνά Ναούσης.
Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου Βεροίας, επί τη εορτή του
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 7:00
μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της
εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών
«Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και

τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.
Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου στις
8:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, στο πλαίσιο
της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και
ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα την
Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του
Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. σε στενό
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Λαζοχωρίου η
Παναγιώτα Τσαπακίδου σε ηλικία
81 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Για την οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου
Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπορείτε
να βοηθήσετε είναι οι εξής :
-ALPHA BANK IBAN:
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024 ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN:
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ:
GR7401103250000032548030355
καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300
8300 0200 1000 070.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται και θέλουν να τα προσφέρουν στο
Γηροκομείο Βέροιας , το τηλέφωνο του Γηροκομείου
Βέροιας είναι 2331024891.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ.,
το ωράριο λειτουργίας
των φαρμακείων Ημαθίας

Ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει ότι για την
προστασία της δημόσιας υγείας και των
μελών του, το ωράριο
λειτουργίας των φαρμακείων που ανήκουν
σε όλες τις περιοχές
της Ημαθίας μετασχηματίστηκε σε συνεχές
για όσο διάστημα θα
διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας.
Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών θα αυξηθούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162021

Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο
Ενεργών Πολιτών Ημαθίας
έκοψε τη βασιλόπιτα του 2021
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Μιχάλης Χρυσοχοϊδης:
«Αλλάζει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα,
από τη στολή μέχρι την ψυχή…»
-Ποιο είναι το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων

Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών
Πολιτών Ν. Ημαθίας, έκοψε
τη διαδικτυακή
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του
2021, παρουσία όλων των
σπουδαστών,
στα τμήματα:
Ψ υ χολο γ ί α ς ,
Θεραπευτικών
Τεχνικών, και Αυτοβελτίωσης. Tα τμήματα του K.Π.Ε.Π., λειτουργούν στον νομό Ημαθίας με μεγάλη επιτυχία, για τέταρτη
χρονιά. Η Επικεφαλής, Dr Σοφία Χατζηνικολάου καθώς και η
Συντονίστρια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Πάττυ Παπαδήμου–Θεοδωρίδου ευχήθηκαν στους σπουδαστές του, καλή και
καρποφόρα η νέα χρονιά και τους ενημέρωσαν για τις πολλές
και ποικίλες δράσεις του, για το 2021. Τη διαδικτυακή βασιλόπιτα
έκοψε η Πρόεδρος του Κ.Π.Ε.Π. και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΠΑ.ΜΑΚ., Μαρία Πλατσίδου η οποία ανέπτυξε
την πρώτη ενότητα του έτους, περιγράφοντας τους μηχανισμούς
που διαμορφώνουν την ταυτότητα του ατόμου, την κρίσιμη ηλικία και τον ρόλο των προτύπων για την τελική διαμόρφωση,
δίνοντας απαντήσεις στα ηλικιακά στάδια και τι συμβαίνει στο
καθένα από αυτά.
Τυχερή στη διαδικτυακή κοπή ήταν η κ. Ασημίνα Αβδαρμάνη
από τη Νάουσα, που κέρδισε ένα βιβλίο.

«Το 2021 η Αστυνομία ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΠΟΧΗ,
θα γίνει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα. Εξωστρεφής, σύγχρονη, ευέλικτη, αποτελεσματική. Από τη στολή μέχρι την ψυχή θα γίνει
η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα... Η Αστυνομία
αλλάζει γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει», δήλωσε
χθες, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά τη διάρκεια διαδικτυακής
συνέντευξης Τύπου, στην οποία ανακοίνωσε
το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων.
Όπως είπε ο υπουργός στην συνέντευξη,
στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας και
ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Μιχαήλ
Καραμαλάκης, η διαχείριση των συναθροίσεων στηρίζεται στη λογική της αναλογικότητας, με την έννοια ότι θα γίνεται αξιολόγηση
του κινδύνου και θα υπάρχει κλιμακωτή αντίδραση με προτελευταία τη χρήση νερού από
τα ειδικά οχήματα και τελευταία τη χρήση
χημικών.
Ανέφερε συγκεκριμένα ότι το νέο modus operandi, προβλέπει την
αξιολόγηση σε διαβαθμισμένη κλίμακα της επικινδυνότητας μιας συνάθροισης, που αποτελεί και την καρδιά του συστήματος, καθώς «στη
βάση της αξιολόγησης καταρτίζονται τα επιχειρησιακά σχέδια».
«Επιχειρησιακά πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία των δυνάμεων στο
πεδίο και να μειωθεί η ένταση στη χρήση μέσων» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Επιπλέον, καθιερώνεται η κλιμακούμενη χρήση μέσων στις
συναθροίσεις.
Σημείωσε ακόμα ότι, «εκείνο που σαφώς αποτελεί δέσμευση, πλέον, της αστυνομίας είναι η αναλογική και κατά το δυνατόν περιορισμένη χρήση των δακρυγόνων».
«Η αστυνομία δηλώνει, για πρώτη φορά, δημόσια το πώς θα εφαρμόσει τον νόμο περί συναθροίσεων. Για πρώτη φορά τολμά να
αναφερθεί ακόμη και στην επιχειρησιακή της φιλοσοφία. Εξηγεί τι κάνει, τι προσπαθεί, πώς δρα. Αυτοδεσμεύεται και απομυθοποιεί. Κάνει
το πρώτο βήμα για συνεννόηση! Γιατί η διαχείριση της συνάθροισης,
η περιφρούρηση της συνάθροισης είναι ευθύνη πολλών, όχι μόνο της
αστυνομίας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.
«Σε κάθε συνάθροιση τα τέσσερα σκαλιά μας είναι: προετοιμασία,
επικοινωνία, δράση και λογοδοσία», επισήμανε και υπογράμμισε πως
«θα εξαντλούνται τα όρια επιείκειας και τα περιθώρια συνεννόησης,
γιατί το δικαίωμα της έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό ισχύει
χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι
και το δικαίωμα της πόλης να λειτουργεί. Η διαμαρτυρία και η κανονικότητα δεν είναι αντινομικές. Διαδηλωτές και μη διαδηλωτές δεν είναι
εχθροί. Εμείς θα κάνουμε το παν για να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, το δικαίωμα της επιλογής του πολίτη».
Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε, επίσης, ότι τον επόμενο μήνα
θα ανακοινωθεί η «λευκή βίβλος» για την εσωτερική ασφάλεια,
καθώς και μεγάλες αλλαγές στη δομή της αστυνομίας και της εκπαίδευσης.
Όπως υπογράμμισε, σε αυτή τη «λευκή βίβλο» θα γίνει σαφές
«η φιλοσοφία και το όραμα μας για την αστυνομία που πρέπει και
αξίζει στη δημοκρατία μας». Επεσήμανε, ακόμα, ότι «για να γίνει
το όραμα πράξη δυο πυλώνες θέλουν χτίσιμο. Εκπαίδευση και
Αρχηγείο».
Στο πλαίσιο αυτό «αλλάζει εκ βάθρων η εκπαίδευση και οι
αλλαγές πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι αλλαγές. Παράλληλα,
ολοκληρώνεται η μελέτη για βελτιώσεις στην δομή και διοίκηση της
Αστυνομίας, ξεκινώντας από το Επιτελείο.
Σε ερώτηση τι θα γίνει σε περίπτωση ξαφνικής συγκέντρωσης,
απροειδοποίητα, ο κ. Χρυσοχοϊδης απάντησε ότι η Αστυνομία θα
έρχεται σε επαφή με τους οργανωτές, θα ορίζεται αστυνομικός
διαμεσολαβητής και η συνάθροιση θα πραγματοποιείται με τους
όρους που ισχύουν για όλες τις άλλες.
Όπως είπε ο υπουργός σε λίγες μέρες θα επεκταθεί και η
ατομική κάμερα στους αστυνομικούς, κυρίως της ΟΠΚΕ και της
ομάδας ΔΡΑΣΗ.
Στο σχέδιο επίσης αναφέρεται:
«Η διαφάνεια στη δράση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο διαχείρισης μίας συνάθροισης είναι κρίσιμη. Για
αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να είναι εμφανής η τοποθέτηση των
δυνάμεων της τάξης. Ειδικότερα, το προσωπικό που εμπλέκεται
στη διαχείρισης μίας συνάθροισης φορά στολή, ενώ θα γενικευτεί
η χρήση ονομασιών στην πλάτη των μελών κάθε ομάδας, ώστε να
ταυτοποιείται καλύτερα η μονάδα στην οποία ανήκει. Σε αυτή την
κατεύθυνση, όλοι οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στη διαχείριση
μίας συνάθροισης θα έχουν σε εμφανές σημείο διακριτικό αριθμό».
Δημοσιογράφοι, μεγάφωνα και taxisnet
Οριοθετημένους χώρους για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν συγκεντρώσεις, προβλέπει εκτός των άλλων το Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση των συναθροίσεων, ενώ η ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα

με το νόμο, δημιούργησε μία νέα διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα
για την ενημέρωση από τους διοργανωτές, μέσω taxisnet.
Επίσης προβλέπεται η χρήση μεγαφώνων «υψηλής έντασης» από
τις αστυνομικές δυνάμεις για την προειδοποίηση των διοργανωτών
και των διαδηλωτών σε περίπτωση παρείσφρησης ξένων προς την
συγκέντρωση ατόμων, καθώς και για την ενημέρωση τους από ποιους
δρόμους μπορούν να διαφύγουν αν η Αστυνομία κρίνει πως πρέπει να
προχωρήσει σε διάλυση της διαδήλωσης, με χρήση νερού ή δακρυγόνα.
Όπως είπε ο υπουργός: «Στο σχέδιο ασφάλειας της συνάθροισης
συμπεριλαμβάνεται και η διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των
δημοσιογράφων που μπορούν να βρεθούν στο επίκεντρο επεισοδίων,
για αυτό το λόγο, ανάλογα και την εκάστοτε κατάσταση που επικρατεί,
μπορούν να φορούν διακριτό και προστατευτικό εξοπλισμό. Η Αστυνομία θα οριοθετήσει ένα συγκεκριμένο χώρο για τους δημοσιογράφους
και ένας ορισμένος εκ των προτέρων αξιωματικός θα λειτουργεί ως
σύνδεσμος και δίαυλος επικοινωνίας μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια
της συνάθροισης, έχοντας ως στόχο τη συνεργασία και την αμοιβαία
κατανόηση».
Σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα γεγονότα ο κ. Χρυσοχοϊδης απάντησε:
«Απολύτως όχι. Αντίθετα σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες περιστάσεις θέλουμε να εξασφαλίζεται χώρος για τους δημοσιογράφους, τους
φωτογράφους, τους εκπροσώπους του Τύπου έτσι ώστε να μπορούν
να καλύψουν τα γεγονότα».
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ΣΕΓΑΣ: Στους καλύτερους του 2020
αθλητές/τριες  της Γ.Ε. Νάουσας
και του ΟΚΑ Βικέλα

Σ

τις λίστες του
ΣΕΓΑΣ με τους
καλύτερους του

2020 περιλαμβάνονται
αθλητές και αθλήτριες
της Γ.Ε. Νάουσας και
του ΟΚΑ Βικέλα. Παρά
τα προβλήματα λόγο του
κορωνοιού πέτυχαν
σπουδαίες διακρίσεις
και αυτό χάρις και στους
προπονητές τους που
είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα.
Πιστεύουμε οτι αν καλυτερέψουν και οι εγκαταστάσεις προπόνησης
τότε θα δούμε ακόμη
καλύτερες επιδόσεις.

Συγχαρητήρια σε όλους και
ευχόμαστε τα καλύτερα σto μέλλον
Γ.Ε. Νάουσας
10αδα
Γάταλος Νίκος (κ16-μηκος)
Πιπίλα Έλλη (κ18-υψος)
Κώστας Λογδανίδης (Ανδρων-10θλο)
Ιωάννου Ιωάννα (Γυναικών
- μήκος)
Στ ε φ α ν ή ς Γι ώ ρ γ ο ς ( Αν δρων-7θλο κλ. Στίβος)
Λογδανίδου Ίλζε (γυναικων-5θλο κλ. Στίβος)
30αδα
Ευδοξία Λίγγου (γυναικων-400εμπ.)
Ιωάννα Στεφανή (Γυναικών ακόντιο)
Φανή Μπλιάτκα (κ20-σφαιρα)
Πηνελόπη Ιωάννου (Γυναι-

κών-τριπλούν)

150 μ με 19’’60

Επίσης πρώην αθλητές της
ΓΕΝ Παύλος Μπόφτσης (ανδρών - τριπλούν) και Σοφία Καϊσίδου (σφαίρα & δίσκο) είναι
στην 1η τριάδα.

ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ200 ΜΙΚΤΗ 6ος
ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με 1’44’’50
(ΜΠΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ-ΑΒΡΑΑΜ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

ΟΚΑ Βικέλα
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - 1η στο
7θλο γυναικών με 5376 βαθμους
- 2η στο ακόντιο με 55.77 μ
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΜΑΧΗ - 3η
στα 100 εμπ. με 14’’49
- 6η στα 400 εμπ. με 62’’12
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - 4η στα
1500 μ. με 4΄29΄΄58
- 6η στα 800 μ. με 2΄10΄΄ 82
ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - 3η
στα 20 ΚΜ βάδην με 1.37’38΄΄
ΝΕΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - 1η
στα 20 ΚΜ βάδην με 1.37΄38’’
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - 2η στα
1500 μ. με 4΄29’’38
- 2η στα 800 μ. με 2’10’’82
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -10η στα
5000 μ. βάδην με 28’19’’
Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ ΟΥ Σ Η Η Λ Ι Α
-13η στα 5000 μ. βάδην με
28’40’
ΠΙΣΚΟΥ ΤΑΝΙΑ - 11η στο έπταθλο με 3920 βαθμους
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’
ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -3η στα
5000 μ. βάδην με 28΄19΄΄
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΗΛΙΑ - 5η
στα 5000 μ. βάδην με 28΄40
ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ - 3η στα

ΑΝΔΡΕΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
- 4ος στα 20 ΚΜ βάδην με
1.36’08’’
ΣΤΑΜΟΣ ΤΑΣΟΣ - 5ος στα
20ΚΜ βάδην με 1’43’ 37’’
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ 23ος στα 110 εμπ. με 16’’63

«Δώστε άμεσα λύση
στην Football League»

Η

προγραμματισμένη για χθες (21/01) συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων με
θέμα τη Φούτμπολ Λιγκ μετατέθηκε για
σήμερα Παρασκευή (22/1). Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας, μετά από αυτήν την εξέλιξη, εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας:

«Για ακόμη μια φορά η σύσκεψη κατά την οποία θα συζητείτο το θέμα έναρξης των προπονήσεων της Football League
αναβλήθηκε. Για ακόμη μια φορά αναφέρεστε στο άνοιγμα
κλάδων όπου στην ουσία δεν τηρείται κανένα μέτρο και ένα
επαγγελματικό πρωτάθλημα που δεσμεύεται εγγράφως ότι θα
τηρήσει το υγειονομικό πρωτόκολλο που μας έχει υποδειχθεί,
δεν αναφέρεται πουθενά.
Αιτούμαστε στην αυριανή σας σύσκεψη όπως συζητηθεί και
αποφασιστεί η επανέναρξη προπονήσεων της Football League
και η επιστροφή στα γήπεδα μιας επαγγελματικής κατηγορίας
που απασχολεί σχεδόν 1000 αθλητές.
Δώστε άμεσα λύση στο πρόβλημα των αθλητών και των
οικογενειών τους».

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΝΕΟΙ -ΑΝΔΡΕΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
- 1ος στα 20 ΚΜ βάδην με
1.36΄08’’
ΣΤΑΜΟΣ ΤΑΣΟΣ - 2ος στα
20 ΚΜ βάδην με 1.43’37’’
ΠΑΙΔΕΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- 4ος στα 10 000 μ. βάδην με
51΄25’’
ΖΗΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - 13ος
στο υψος με 1.83 μ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 10ος στα 800 μ.με
2’01’’42
- 12ος στα 1500 μ. με
4’14’’71
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 15ο στα 1500 μ. με
4’16’’77
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α’
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1ος στα 1200 μ. με
3’21’’16

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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Ο Σλοβένος Βίντσιτς διαιτητής
στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
την Κυριακή στην Τούμπα (19.30)
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Για «ποδοσφαιρικό πολιτισμό»
μίλησε στη συνέντευξη τύπου
ο Βασίλης Αργυρίου

κός-Λαμία ο Σιδηρόπουλος (VAR
ο Κουμπαράκης) και στο ΠΑΣ
Γιάννινα-Βόλος ο Γκορτσίλας
(VAR ο Ζαχαριάδης).
Αναλυτικά οι διαιτητές της
18ης αγωνιστικής:
Σάββατο 23/1
15:00 Αστέρας-Λάρισα: Παπαδόπουλος (Κουρομπύλια, Νατσιόπουλος, 4ος Τζοβάρας, VAR:
Ευαγγέλου, Σπυρόπουλος)
17:15 Απόλλων-Άρης: Διαμαντόπουλος (Τριανταφύλλου,
Κολοσιώνης, 4ος Σκουλάς, VAR:
Γιουγκ, Νικολακάκης)
19:30 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ:
Καραντώνης (Μωυσιάδης, Φωτόπουλος, 4ος Περράκης, VAR:
Μανούχος, Νικολαΐδης)

Ο

πολύπειρος
Σλοβένος, που
τον περασμένο
Μάιο είχε συλληφθεί
σε βίλα οργίων με
όπλα και ναρκωτικά
στη βοσνιακή πόλη
Μπιεγέλινα, έρχεται
για δεύτερη φορά στη
χώρα μας για να σφυρίξει ματς του ελληνι-

Η

κού πρωταθλήματος,
καθώς στις 3/11/19 είχε
διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-2. Ακόμη
στο παρελθόν είχε
βρεθεί στα παιχνίδια
ΠΑΟΚ-Άγιαξ 2-2, Ολυμπιακός-Μπέρνλι 3-1,
ΠΑΟΚ-Φιορεντίνα 0-0
και Αρούκα-Ολυμπιακός 0-1.

Κυριακή 24/1
15:00 Ατρόμητος-Ολυμπιακός:
Τσαγκαράκης (Καρσιώτης, Χατζηνάκος, 4ος Τζοβάρας, VAR:
Παπαπέτρου, Χριστάκογλου)
Από εκεί και πέρα τον αγώνα
του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ
θα διευθύνει ο Καραντώνης με
VAR τον Μανούχο, το Ατρόμητος-Ολυμπιακός ο Τσαγκαράκης
με VAR τον Παπαπέτρου και το
Απόλλων-Άρης ο Διαμαντόπουλος με VAR τον Σλοβένο Γιουγκ,
που θα είναι και στο ματς της
Τούμπας!
Ακόμη στο Αστέρας-ΑΕΛ ορίστηκε ο Παπαδόπουλος (VAR
ο Ευαγγέλου), στο Παναιτωλι-

17:15 Παναιτωλικός-Λαμία:
Σιδηρόπουλος (Λ.Δημητριάδης,
Μεϊντάνας, 4ος Τσέτσιλας, VAR:
Κουμπαράκης, Μπουξμπάουμ)
17:15 ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος:
Γκορτσίλας (Αλεξέας, Αναστασάκης, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Ζαχαριάδης, Μπαλτάς)
19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Βίντσιτς
(Κλάντσνικ, 4ος Φωτιάς, VAR:
Γιουγκ, Κωσταράς)

SL2: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

ΚΕΔ/
ΕΠΟ ανακοίνωσε
τους διαιτητές
και βοηθούς για
την 3η αγωνιστική της Super
League 2.

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο 23/01/2021
14:45
Απόλλων Λάρισας –
Διαγόρας Ρόδου ΕΡΤ3
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος, Μηνούδης (Πιερίας)
4ος: Μέγας (Πιερίας)
Κυριακή 24/01/2021,
14:00
Καραϊσκάκης Άρτας –
Χανιά
Διαιτητής: Κατσικογιάννης* (Ηπείρου)
Βοηθοί: Διαμαντής (Ηπείρου), Μανασης (Τρικάλων)
4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)
Παναχαϊκή 1891 –
ΟΦ Ιεράπετρας
Διαιτητής: Βεργέτης
(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας), Αθανασοπούλου

(Μεσσηνίας)
4ος: Κοκκόρης (Αρκαδίας)
Κυριακή 24/01/2021,
14:45

Ιωνικός – Τρίκαλα
ΕΡΤ3
Διαιτητής: Ανδριανός
(Αχαΐας)
Βοηθοί: Νιδριώτης (Αθηνών), Αρμακόλας (Κυ-

κλάδων)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)
Εργοτέλης – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Γκάμαρης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Σταυρόγλου,
Τσολακίδης (Αθηνών)
4ος: Κουκουράκης
(Χανίων).

Μετά ισοπαλία του Καραϊσκάκη Άρτας στην Ιεράπετρα ο Ημαθιώτης τεχνικός, Βασίλης Αργυρίου αναφέρθηκε στο ματς.
Αναλυτικά:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον ΟΦ Ιεράπετρας για την άψογη φιλοξενία. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους
που μας φιλοξένησαν άψογα.
Σ’ ένα ημίχρονο έβλεπες δύο ομάδες να προσπαθούν σε ανοικτό
ποδόσφαιρο να δημιουργήσουν φάσεις, γκολ και το κατάφεραν. Εμείς
με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο αντίπαλος με στημένες φάσεις.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μου κατάφερε να σταθεί χωρίς ν’
αφήσουμε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο να δημιουργήσει προϋπόθεση για να δεχτούμε γκολ. Αντίθετα, σε πολύ γρήγορη μετάβαση
καταφέραμε να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα, ώστε να πάρουμε το τρίποντο.
Θεωρώ ότι έπρεπε να βγούμε νικητές. Το τρίποντο θα μας βοηθούσε από πολλές απόψεις σ’ αυτό το σύντομο πρωτάθλημα. Και
βαθμολογικά και ψυχολογικά. Είμαστε νεανική ομάδα που θα προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη».
Για τη Football League:
«Το βιώσαμε στη Super League 2. Να δείξουμε σεβασμό στη
Super League 2, στη Football League, στο ποδόσφαιρο γενικά Ξέρουμε όλοι ότι το γήπεδο είναι υγεία. Πρέπει να γυρίσουν με όλα αυτά
τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, γιατί το πιο σημαντικό είναι η υγεία.
Ξέρουμε όλοι ότι αν δεν υπάρξει το γήπεδο θα υπάρξει κάτι άλλο που
δεν θα είναι χρήσιμο για κανέναν. Παρακαλώ να δούμε όλα τα πρωταθλήματα να ξεκινήσουν για να υπάρξει χαρά».
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Πρώτος U-20 σκόρερ στον κόσμο
ο Τζόλης του ΠΑΟΚ !!

Χρήστος Τζόλης
γράφει ιστορία
φτάνοντας τα 12
γκολ στη φετινή σεζόν
με τον ΠΑΟΚ, επίδοση
που τον φέρνει στην
κορυφή των σκόρερ
παγκοσμίως σε ηλικίες κάτω των 20 ετών!
Το «Golden Boy» του
ΠΑΟΚ λίγες μέρες
πριν κλείσει τα 19 του
χρόνια συνεχίζει να
θαμπώνει τους πάντες
με τις ποδοσφαιρικές
παραστάσεις. Ο Τζόλης λίγες μέρες μετά
το γκολ του κόντρα
στον ΟΦΗ, έσπασε το
κοντέρ στο χθεσινό
ματς (20/1) Κυπέλλου
με την Λάρισα σημειώνοντας το παρθενικό
του χατ- τρικ σε επαγγελαμτικό επίπεδο.

Ο νεαρός φορ έφτασε πλέον
τα 12 γκολ με τον ΠΑΟΚ στην
φετινή σεζόν, αφού έχει σκοράρει 4 τέρματα στο πρωτάθλημα,
3 στο Europa League, 2 στα
προκριματικά του Champions
League και 3 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Πρόκειται για τον κορυφαίο
σκόρερ όχι μόνο στα 15 top ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά
παγκοσμίως σε ποδοσφαιριστές
κάτω των 20 ετών  
Επιπρόσθετα μοιράζει 7 ασίστ σε σύνολο 27 αγώνων σε
όλες τις διοργανώσεις, ενώ σε
ότι αφορά την Super League
Interwetten έχει πάρει περισσότερες προσπάθειες ακόμα και από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί (38
έναντι 35).
Ο wonderkid του ελληνικού

Άρης: Προχωραει για Αλ-Ταμάρι
για δανεισμό με οψιόν αγοράς

ποδοσφαίρου με τα τρία γκολ
που σημείωσε απέναντι στην ΑΕΛ ξεπέρασε τόσο τον 19χρονο
Βραζιλιάνο, Ιγκόρ Ζεσούς που
αγωνίζεται στη Σαμπάμπ Ντουμπάι (10 γκολ), αλά και το «παιδί-θαύμα» της Σλάβια Πράγας, Αμπντάλα Σίμα με επίσης 10 γκολ.
Ο Τζόλης υπολογίζοντας πάντα τα γκολ που έχει σημειώσει
σε όλες τις διοργανώσεις αφήνει
επίσης πίσω του, τον 18χρονο
εξτρέμ της PSV Αϊντχόφεν, Νόνι
Μαντουέκε, αλλά και τον 17χρονο μεσοεπιθετικό της Μπάγερ
Λεβερκούζεν, Φλόριαν Βιρτς. Αξίζει να σημειωθεί πως στη σχετική λίστα δεν υπολογίζεται το
γκολ που πέτυχε με την Εθνική
στο φιλικό κόντρα στην Κύπρο
που διεξήχθη στη Ριζούπολη
τον περασμένο Νοέμβριο.
Αναλυτικά η λίστα με τους
κορυφαίους σκόρερ του κόσμου στην τρέχουσα σεζόν  
(κάτω των 20 ετών):
Χρήστος Τζόλης (18 ετών)

Φαρμακεία

Ο Άρης προχωράει την υπόθεση του Μούσα Αλ-Ταμάρι για δανεισμό του με οψιόν αγοράς και είναι μια υπόθεση ανεξάρτητη απ’
αυτή του επιθετικού, όπου οι κίτρινοι θέλουν να κάνουν δικό τους
τον Κώστα Μήτρογλου.
Ο διακαής πόθος του Άρη για τη γραμμή κρούσης ακούει στο
όνομα Κώστας Μήτρογλου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει στην
κορυφή της λίστας τον 32χρονο φορ, ο οποίος έχει συμβόλαιο στη
Μαρσέιγ μέχρι το καλοκαίρι. Ο διεθνής επιθετικός έχει ήδη απορρίψει αστρονομική πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, την ίδια ώρα
που το ετήσιο συμβόλαιό του στη Μασσαλία είναι 2,8 εκατ. ευρώ. Οι
«κίτρινοι» έχουν καταθέσει πρόταση στον ποδοσφαιριστή και ασφαλώς περιμένουν το πολυπόθητο «ναι».

Παρασκευή 22-1-2021
Αντωνιάδου
Τριανταφυλλιά
Α., Πιερίων 53, Βέροια, 17:30-20:00
Λιάκος Αναστάσιος Η., Κίμωνος
1-3, 16:00-21:00

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Μαζαράκη

Ιανουάριος 2020
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
18-01-2021 μέχρι
24-01-2021 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τηλε

ΠΑΟΚ 27 συμ. / 12 γκολ   /7 ασίστ
Ιγκόρ Ζεσούς (19 ετών) Σαμπάμπ Ντουμπάι 22 συμ. / 10
γκολ / 3 ασίστ
Αμπντάλα Σίμα (19 ετών)
Σλάβια Πράγας 15 συμ. / 10 γκολ
/ 2 ασίστ
Βουκ Στρίκοβιτς (18 ετών)
Ρούνταρ (Μαυροβούνιο) 19 συμ.
/ 9 γκολ /1 ασίστ
Ματίας Μάνιλαν (19 ετών)
Κουρεσάρε (Εσθονία) 3 συμ./ 8
γκολ
Ντιλαν Μπόργκε (17 ετών)
Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) 8 συμ./8
γκολ
Νόνι Μαντουέκε (18 ετών)
PSV Αϊντχόφεν 22 συμ. /8 γκολ
/8 ασίστ
Έρνεστ Μουτσι (19 ετών) Τιρανα 19 συμ. /7 γκολ/ 4 ασίστ
Ντάβίντ Στρέλετς (19 ετών)
Σλοβαν Μπρατισλάβας13 συμ. /7
γκολ /2 ασίστ
Λούκα Στανκοφσκι (18 ετών)
Ραμποτνίτσκι Σκοπίων (15 συμ.
/7 γκολ /2 ασίστ)

Κωνσταντία Δ.,
Βέροια, Πλησίον
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, 16:00-21:00
Μασούρα Αικατερίνη Α., Βενιζέλου Ελευθερίου 22,
16:00-21:00
Πάπαρη Ολυμπία Χ., Μαλακούση 4, 21:00-08:00
(Επόμενης)
Ποταμόπουλος Αντώνιος, Πιερίων 44, 16:00-20:00
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΟΕ

φωνητής βλαβών: τηλ.

(Μουρτζίλα Βασιλική Ν.), Τρεμπεσίνας 20, 16:00-

2331021814.

20:00

ΠΑΟΚ: Στη διάθεση του Γκαρσία
οι Σβιντέρσκι, Εσίτι και Νινούα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
με μοναδικό όνομα στο ιατρικό του δελτίο, αυτό του Ενέα Μιχάι και όλους τους υπόλοιπους διαθέσιμους.
Η νίκη επί της Λάρισας στον πρώτο αγώνα κυπέλλου ουσιαστικά
εξασφαλίζει στον ΠΑΟΚ το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και του επιτρέπει να προετοιμαστεί με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για τα δυο μεγάλα ντέρμπι πρωταθλήματος που έχει να δώσει
με ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
Για το πρώτο από αυτά με την Ένωση στην Τούμπα ο Πάμπλο Γκαρσία θα έχει στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές του εκτός από
τον μακροχρόνια τραυματία Ενέα Μιχάι. Στην σημερινή προπόνηση
ακολούθησαν κανονικά πρόγραμμα Σβιντέρσκι, Εσίτι και Νινούα που τις
προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκαν από ίωση.
«Σοβαρός και συγκεντρωμένος ο ΠΑΟΚ έδειξε πως έχει αρχίσει να
βρίσκει τα πατήματά του και ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση στην
επόμενη φάση του Κυπέλλου από το πρώτο παιχνίδι.
Ο Δικέφαλος πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση ως συνέχεια
της παρουσίας του τόσο στο ματς με τον Ολυμπιακό όσο και σ’ αυτό με
τον ΟΦΗ. Αυτή τη φορά οι ευκαιρίες μετουσιώθηκαν σε γκολ κι ο ΠΑΟΚ
πήρε μια εύκολη και δίκαιη νίκη που του δίνει πόντους σε ψυχολογία κι
αυτοπεποίθηση εν όψει της συνέχειας που περιλαμβάνει δύο συνεχόμενα ντέρμπι πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (24.01) αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Τούμπα
και την Τετάρτη (27.01) πάει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για ν’ αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης με την ΑΕΛ βρήκε το αγωνιστικό
τμήμα στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες του Δικεφάλου ακολούθησαν
πρόγραμμα αποφόρτισης κι αποθεραπείας από τους συνεχόμενους αγώνες με ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης ενταγμένο στη στρατηγική διαχείρισης δυνάμεων.
Οι Κάρολ Σφιντέρσκι , Νίκα Νινούα και Άντερσον Εσίτι ξεπέρασαν τις
ιώσεις που τους ταλαιπώρησαν και γυμνάστηκαν κανονικά, με τον Ενέα
Μιχάι να είναι ο μόνος που βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης και κάνει θεραπείες.
Σήμερα Παρασκευή (22.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 12:00 στη
Νέα Μεσημβρία», αναφέρει το ενημερωτικό του Δικεφάλου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
25/01/2021 έως 29/01/2021
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να
επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο
κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.

16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2016 2021
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

“Αγκάλιασε κι εσύ την προσπάθειά μας…!!!
Ο Φιλανθρωπικός Μη
Κερδοσκοπικός
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων
Με Αναπηρία
Νομού Ημαθίας
και το Κέντρο
Διημέρευσης
και Ημερήσιας
Φροντίδας ΑμεΑ «Τα Παιδιά
της Άνοιξης»
πραγματοποίησε χθες
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Αγκαλιάς, μία
βιωματική δράση κατασκευής
συμβολικών
μπρελόκ, μιας
αγκαλιάς τόσο
πολύτιμης, μιας
αγκαλιάς που
τόσο στερηθήκαμε τον τελευταίο καιρό…
Σήμερα, ίσως να μην
μπορούμε να
αγκαλιάσουμε
όσους αγαπάμε, πιθανόν να μην έχουμε τη δυνατότητα να αγκαλιαστούμε μεταξύ
μας, ακουμπώντας ο ένας τον άλλον, σίγουρα όμως μπορούμε να αγκαλιάσουμε νοερά όσους αγαπάμε και σκεφτόμαστε, όσους έχουμε πάντα στο μυαλό και την καρδιά
μας. Ας αγκαλιάσουμε, λοιπόν, όλοι μαζί την προσπάθεια ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ
στη Βέροια! Ας βάλουμε ο καθένας το δικό του «τουβλάκι», ώστε με τη βοήθεια και
τη ζεστή αγκαλιά όλων μας να χτιστεί η νέα μας δομή, δίνοντας ελπίδα στις ζωές των
παιδιών με αναπηρία.
Το Δ.Σ, οι ωφελούμενοι και το προσωπικό του Κέντρου

Διαρκής
η ψυχοκοινωνική
στήριξη του «ΕΡΑΣΜΟΥ»
μέσω τηλεφώνου
και internet

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», εναρμονιζόμενος με την εφαρμογή
του πρωτοκόλλου των
υγειονομικών μέτρων
περιορισμού της πολιτείας κατά της διασποράς του COVID19, ως
γνωστόν προέβη εδώ
και ενάμιση μήνα και
μέχρι νεωτέρας σε προσωρινή αναστολή όλων των δράσεων κοινωνικής
ευαισθητοποίησης (Σχολές Γονέων, Βιωματικά Σεμινάρια) σε Βέροια, Νάουσα
και Αλεξάνδρεια. Ωστόσο, οι υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης από την επιστημονική ομάδα των εργαζομένων της
δομής παρέχονται κανονικά μέσω τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας
(τηλ. email – skype) για όποιον το έχει
ανάγκη.
Κανονικά και η υποδοχή των περιστατικών στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας
Δεδομένου ότι κατά το πρώτο κύμα
έξαρσης και διασποράς της επιδημίας
του ιού COVID19, και λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού του περασμένου

Μαρτίου, αυξήθηκαν κατακόρυφα τα κρούσματα
ενδοοικογενειακής βίας,
ο Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας
είναι σε πλήρη ετοιμότητα
να υποδεχθεί περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ωρου, με απόλυτη
τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας
που έχουν καθοριστεί, κατόπιν συνεννοήσεως στην 24ωρη τηλεφωνική μας
γραμμή 23310 74073.
Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ.14.00μμ
τηλ: 23310 74073 – email: erasmos.
veria@gmail.com
Για οποιαδήποτε μεταβολή ή παράταση θα προβούμε σε σχετικές έγκαιρες
ενημερωτικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας WWW.ERASMOSVERIAS.
COM και δια του τοπικού Τύπου.
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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Συνεδριάζει την Δευτέρα
δια τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό
Συμβούλιο Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, θα γίνει την Δευτέρα 25-1-2021 στις
17:00, δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
-Έγκριση ή μη της αριθ. 188/2020 απόφασης
του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί κατάρτισης
και ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Μακροχωρίου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας
του παραπάνω Ν.Π.
-Καταρτισμός Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ.Βέροιας, έτους 2021.
-Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας
-Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας
-Έγκριση ή μη υπογραφής της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων
-Έγκριση ή μη α) υποβολής αιτήματος στον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
δύο καταστημάτων του οικισμού εργατικών κατοικιών ΒΕΡΟΙΑ ΙΙ, β) ορισμού εκπροσώπου για την
υπογραφεί του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
-Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της
χρήσης του υπ’ αριθ. 12 γραφείου της Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας από κοινού στο «Σωματείο Τουριστικών Γραφείων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ν.Ημαθίας – Ο Μέγας Αλέξανδρος» και
στον «Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας», β) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 232/2019 απόφασης του Δ.Σ. και
γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
-Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας
διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων.
-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε συστάδες που θα υλοτομηθούν στο
συνιδιόκτητο δάσος «Μικρού Μερά»
-Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Θ.Τσαντεκίδη κλπ. σε δόσεις
-Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Ι.Σιδηρόπουλου κλπ. εφάπαξ ή σε δόσεις
-Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Β.Κορά-

βου κλπ. εφάπαξ ή σε δόσεις
-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ.
293/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί γνωμοδότησης
του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας
Εκπ/σης σχολικού έτους 2021-2022
-Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης
της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής
Πολιτικής Δήμου Βέροιας
-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους απόρους (ΤΕΒΑ), ειδών παντοπωλείου και
λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
-Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους,
στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς
εκποίηση δημοτικών ακινήτων
-Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της
εν ζωή αξίας ζώων.
-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής οικοπέδου της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας
-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού
εδάφους του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ου, 8ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων και 2ου Γυμνάσιου Δήμου Βέροιας)»
-Έγκριση ή μη της ΑΜ 1/2021 οικονομοτεχνικής
μελέτης εφαρμογής του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής του Δήμου Βέροιας»
-Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων που περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου και
β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
-Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχήματος που περιήλθε στην κατοχή του Δήμου και
β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά
αδύναμης δημότισσας
-Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε
οικονομικά αδύναμη δημότισσα
-Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε
οικονομικά αδύναμο δημότη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διόροφη στο Πανόραμα με 3
υπνοδωμάτια, σαλοκουζινα,
μπάνιο, βεράντα. Κάτω διαμέρισμα πιο μικρό σαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με πρόσβαση στην αυλή. Αυτόνομη
θέρμανση σε ήσυχη περιοχή.
Τιμή 135.000 ευρώ. Τηλ.:
6973 735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90 τ.μ.,
34.000 ευρώ. Τηλ.: 6934
888738 Μεσιτιοκό Ακίνητα
Ημαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα επί της οδού Πιερίων
στη Βέροια εμβαδού 54,16 τ.μ.
με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο εμβαδού 41,63 τ.μ.. Τιμή
70.000 € Τηλ: 23310 21523.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10
στρέμματα με ροδάκινα συμπήρυνα ANDROSS στην
περιοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ κοντά
στο γήπεδο ΔΙΑΒΑΤΟΥ. Η
περιοχή είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδίων. Τηλ.
επικοινωνίας: 6982 384407.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π. Σκυλίτσι, επάνω στον κεντρικό
δρόμο, οικόπεδο 3.500 τμ

ολόκληρο η ανεξάρτητα τεμάχια. Τηλ.  6932374118.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο επί της οδού Μητροπόλεως στη Βέροια. Πληροφορίες τηλ. 6976 063527
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΧΩΡΑΦΙΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Ι
στο κέντρο της Βέροιας: 1) υπόγεια αποθήκη
110 τ.μ., τιμη 150 ευρώ, 2) πατάρι περίπου
100 τ.μ., τιμή 100 ευρώ.

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:

Πληρ. τηλ.: 6970019994.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρου με ατομική
θέρμανση 3 δωμάτια σαλόνι
κουζίνα μπάνιο σε άριστη
κατάσταση, 280 ευρώ. Τηλ.:
23310 68080.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ. περίπου, με 3 χώρους
και κουζινα, W.C., για επαγγελματική χρήση ή για
διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζε-

ται γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο. Τηλ.: 23310 24072.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ι ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανακαινισμένο στην οδό Βενιζέλου αρ. 46 Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο Ακροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984 108684.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ παρέχει μια
θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης. Απαραί-

τητα 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

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
ΑΝAΝΕΩΣΗ 18-1-21 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.
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 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. ,
με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.     
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον
2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα
- Τιμή: 100 €
Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 1ος
όροφος Υπερυψωμένος,  Αποτελείται από
2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1979,
βλέπει σε ανοιχτωσιά, με πολύ καλή προβολή, τα κουφώματα του είναι αλουμινίου
συρόμενα, με WC αποκλειστικά δικό του στον

όροφο με μηνιαίο, ενοίκιο 130 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Αποτελείται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά ,
έχει Κουφώματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα
και A/C - Μίσθωμα 300 €.
Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά,
Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 230 €
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.
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 ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Από την εταιρία ΤΕΧΝΗΜ ΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ. εθν. οδ. Θεσ/νίκης – Βέροιας,  Μακροχώρι Ημαθίας,
ζητούνται για μόνιμη απασχόληση:
1. Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι
2. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι
3. Αδειούχος Ψυκτικός   
4. Αδειούχος  Υδραυλικός
5. Αδειούχος Ηλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής
γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.
Αποστολή βιογραφικού στο tecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από
8:00 έως 16:30)

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ.
σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  
χώρο με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
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. 13389  ΕΥΚΑΙΡΙΑ μεγάλη πωλείται
στο  10 δημοτικό  σπάνιο οροφοδιαμέρισμα
100 τ.μ., μικτά και 88,30 τ.μ. καθ. με , 2 υ/δ,  
ημιόροφος , με μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , διαμέρισμα αξιώσεων,  προσεγμένο
και ιδιαίτερο και με δύο αποθήκες συνολικά
25 τ.μ.  τιμή  κομπλέ 45.000€.  Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα,
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα.
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ   ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο
μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και
διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή , έχει
επίσης και  Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 52.000 €.
Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με
2δσκλ και επιπλέον μία αποθήκη   50 τ.μ.

σε οικόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 25.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο
επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700
τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα
απρόσκοπτη, με πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο, ξύλινα κουφώματα, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, γεωμετρικά δομημένο , ορθολογικά και λειτουργικά άριστο, χωρίς
θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης για
τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι
χώροι, με δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία
επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση
εξαιρετική , άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση
, πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,
γεωμετρικά δομημένη , για πολύ απαιτητικούς αγοραστές , επιβλητική στην όψη , με
αρμονικές αναλογίες ,   διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενεργειακό τζάκι, μια
μεγάλη αποθήκη και ένα δεύτερο διαμέρισμα
ξενώνα στο ισόγειο , με διπλό γκαράζ κλειστό
και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα δάπεδα στα
υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο
Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και
3 μπάνια . Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ.
περιφραγμένο , ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

Από την εταιρία
ΟΙΚΟ ΒΙΟ Α.Ε., με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ. εθν. οδ. Θεσ/νίκης – Βέροιας,  Μακροχώρι Ημαθίας,
ζητούνται για μόνιμη
απασχόληση:
1) Γεωπόνος απόφοιτος Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε καλλιέργεια οπωροκηπευτικών,   γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμού Η/Υ
και άδεια οδήγησης.
2) Βοηθός Λογιστηρίου - Γραμματειακή Υποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής
γλώσσας, χειρισμού Η/Υ και άδεια οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικού στο oikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως
16:30)

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: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς
τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425
τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομήσιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία , τιμή μόνο 40.000€, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα
απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο
40.000€.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529
τ.μ., σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό
αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
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16.000 €.
Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο
20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ.13787    ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ
κοντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο
από 120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.
Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά
, κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και
οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και
σε άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασία σε λογιστικό γραφείο. Απαραίτητη, τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο: 2331021106.
Αποστολή βιογραφικών στο
ygronat@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοηθός λοΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 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

γιστή για εμπορική επιχείρηση με
τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία
σε ανάλογη θέση  καθώς και άριστη
γνώση αγγλικών σε επίπεδο επικοινωνίας και προαιρετικά   επικοινωνία
σε μια τουλάχιστον γλώσσα ακόμα
κατά προτίμηση   ιταλικών ή γερμανικών καθώς και πολύ καλές γνώσεις Microsoft Office (Excel ,Word
,Outlook). ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ   ΣΤΟ email: olympialandike@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητική αμοιβή. 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.
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
εταιρία με έδρα τη Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυψοσανίδων, ψευδοροφών & θερμοπρόσοψης-μονώ-

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητά Μηχανικό αυτοκινήτων για πλήρη απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780 & 6978 770066.

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

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ,
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΣΤΟ Ε-mail  a.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2332303100

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ζητείται απόφοιτος Λυκείου με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και Υ/Η. Επιπλέον προσόντα όπως γνώση
δεύτερης γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, ηλεκτρονικού, θα ληφθούν υπόψιν. Τηλ:6936805053
-2331093440 email :info@matsalas.gr.

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

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.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
σεων. Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400, Κιν.: 6977 443518.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη
Βέροια, αναζητά χειριστή μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης επαγγελματικού φορτηγού για
να εργαστεί σε έργο ύδρευσης στη
Θεσσαλονίκη. Τηλ. επικοινωνίας:
23310 23400, Κιν.: 6977 443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχείρηση εισαγωγής & εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων με έδρα το
Νομό Ημαθίας. Απαραίτητα προσόντα: κάτοχος διπλώματος οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία
έως 38 ετών (εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις), προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θεωρείται

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ταπητοκαθαρισμών: εργατοτεχνίτης, 1 άτομο για γραμματειακή υποστήριξη (γνώση Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγό με ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974 814606 & 6974 312313.
Η Δάιος Πλαστικά
ΑΒΕΕ αναζητά στελέχη για την παραγωγή
στις κάτωθι ειδικότητες:
1. Αυτοματιστές,
2. Ηλεκτρολόγοι,
3. Ηλεκτροτεχνίτες,
για το τμήμα συντήρησης και την τεχνική υποστήριξη του τμήματος παραγωγής.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή Τεχνικής
Σχολής ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών ή αυτοματιστών ή ΙΕΚ ηλεκτρολόγων - αυτοματιστών. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε PLC, inverter,
converter, κυκλώματα αυτοματισμού, ηλεκτρονικά μετρητικά όργανα
(μετρητές πίεσης θερμοκρασίας,   μέτρων κλπ.) μετατροπείς σημάτων και ηλεκτρονικών ισχύος των μονάδων παραγωγής, καθώς και
η γνώση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  ή  ηλεκτρικές κατασκευές.
Επιπλέον, απαραίτητη είναι η  γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Παροχές Εταιρίας
• Πλήρες πακέτο αποδοχών.
• Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση.
• Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας.
• Ευκαιρίες  εξέλιξης.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

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.

επιπλέον προσόν. Ικανοποιητικός
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και στο Fax:
2331091610.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη Βέροια, άτομο 19-29 ετών με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ, που να γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης.
Πληρ. στο τηλ.: 6977 433485
(9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου
ή φαρμακοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείο στη Βέροια για πλήρη
απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση κάρατ αεργίας για τουλάχιστον ένα μήνα. Τηλ. επικοινωνίας:
6974 637289.
ΤΟ COFFEE ISLAND, Βενιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
coffeeislandveria@gmail.com.
Τηλ.: 6976 633096.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπειρία για φαρμακείο στο Νομό Ημαθιας. Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε φαρμακείο με επιδότηση
και σχετική εμπειρία. Απαραίτητη προϋπόθεση κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια
για τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου,
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βιογραφικό
και συστάσεις. Μισθός, ασφάλιση
και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολογητικών με συνέντευξη στα κεντρικά
γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr- Τηλ. 2331027102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα γερόντων για κάποιες ώρες
ή και για 24ωρη βάση, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.: 6940 998054.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων σε
24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 678697.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της
CICU: καροτσάκι (χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με βάση,
τραπεζάκι φαγητού, κάθισμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλατα παιδικά
σε πολύ κατάσταση, 400 ευρώ όλα
μαζί. Τηλ.: 23310 62621.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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.

www.laosnews.gr

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα 4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βελέντζες χειροποίητες σε διάφορα χρώματα,
μεγάλο χαλί μάλλινο σε διάφορα
χρώματα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.: 6982
293097.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώσεις,
ζητά για γνωριμια κυρια 50-55 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984 040769.
ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά γωνριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989 007541.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια Ακρολίμνης και Αρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11 στρέμματα, περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκοκα 6 ετών σε φούλ παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικές ποικιλίες, με μπεκάκια. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Κινητό: 6945769920.

www.mesitikoveria.gr
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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Σούνιο και έβλεπε τη θέα
στον Ατλαντικό.

P Το βέβαιο είναι ότι
οι ΗΠΑ περνούν στον άρτο
από τα θεάματα.
P Κατά τα λοιπά. Τον
Μητσοτάκη γυμνό από
τη μέση και πάνω στη
δεύτερη δόση, το λες και
παρενέργειες του εμβολίου.

P Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στην
κανονικότητα…
P Αν και έχει τη δική του
αξία να τα έχεις αφήσεις όλα
στην τύχη τους και εκτός ελέγχου.

P Δύο είδη ανθρώπων μού τη δίνουν: οι υποκριτές, κι αυτοί που τρώνε
τον άμπακο και δεν παχαίνουν.

P Αν είχε τόσο μυαλό για
να πάει στην τελετή ορκωμοσίας
του Μπάιντεν ο Τραμπ, θα ήταν
ακόμη πρόεδρος.

P Στην επόμενη γενιά, όσοι φοράνε ζουρλομανδύα θα θεωρούνται
ένστολοι.

P Κι αν ήταν πραγματικοί
Φιλέλληνες οι Αμερικάνοι, θα
έδιναν να πει ένα τραγούδι κι
η Καλομοίρα.
P Ή να κάνει έναν χαιρετισμό ο Γιώργος Παπανδρέου.
P Δύο στα δύο μάς πούλησαν. Τώρα καταλάβαμε την αξία του απερχόμενου.
Το μεγάλο θέμα είναι ότι οι Αφροαμερικανοί της ορκωμοσίας ήταν ανέκαθεν στο αφρό.

P

P Άσε που εμείς, εκείνο το ‘σεμνά και τα-

πεινά’ που υπονοούσαν όλοι στις ομιλίες και
στο ρούχο τους, εμείς το είχαμε πει στα ίσια
και προ 15ετίας.

P Ποια Λέιντι Γκάγκα και κουραφέξαλα! Να
βγει η δική μας λέιντι να πει τον δικό μας εθνικό
ύμνο, να τρίξουν τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά.
P

Ξέρετε, αυτή που πήγαινε βόλτα στο

P Τρεις μήνες αύξηση
στη θητεία προτείνεται για
τον στρατό ξηράς. Είναι που γίναμε και μεγαλύτερη χώρα τώρα με τα 12 μίλια.
P Να δείτε που η επόμενη σκέψη θα είναι
να αξιοποιηθεί η Αλίκη στο ναυτικό.
P Και:
Σήμερα αποκαλύπτουμε το πώς αγαπάνε τα

ζευγάρια σε κάθε χώρα:
Στη Γαλλία. Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας
αγαπάει εκείνη και άλλη μία.
Στην Αγγλία. Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας
αγαπάει εκείνη και κάποιον άλλο.
Στην Αμερική. Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας
αγαπάει εκείνη και την πατρίδα.
Στην Ελλάδα. Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας
αγαπάει τη μάνα του!
K.Π.

H ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο
της συνάντησης Τζιτζικώστα - Πέτσα, παρουσία Καλαφάτη
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα είχε χθες στη Θεσσαλονίκη ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, παρουσία του Υφυπουργού Μακεδονίας
– Θράκης Σταύρου Καλαφάτη.
Στην ατζέντα της συζήτησης κυριάρχησε το θέμα
της μεταρρύθμισης και ανασυγκρότησης της Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί και νομοθετική πρωτοβουλία
του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και το επικείμενο
νομοσχέδιο για το νέο εκλογικό νόμο για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Επίσης, συζητήθηκε το
ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε παράλληλα τα ζητήματα
της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Περιφερειών και των Δήμων.
Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Τζιτζικώστας
σε δηλώσεις του τόνισε: «Εστιάσαμε στις σημαντικές
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Εσωτερικών, όπως η αλλαγή του εκλογικού νόμου και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνει
αυτή η αλλαγή. Θέση μας είναι να λειτουργήσει το νομοσχέδιο με τέτοιο

σουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στο οικονομικό επίπεδο
άκουσα με προσοχή τις σκέψεις του κ. Τζιτζικώστα ως εκπροσώπου και
των υπόλοιπων Περιφερειαρχών της χώρας για επιπλέον χρηματοδότηση, που έχει δυο πτυχές: Προγράμματα όπως το ‘Αντώνης Τρίτσης’ και
η αναμόρφωση, αλλά και ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
Η στενή μας συνεργασία έχει στόχο να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των
πολιτών».
Ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε: «Μέσα σε ένα κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας με την Περιφέρεια, στόχος είναι να υπάρξει ένα θετικό αποτύπωμα τόσο στην Κεντρική Μακεδονία, όσο και στην υπόλοιπη Βόρεια
Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίζουμε να λειτουργούμε ώστε όλοι
οι πολίτες της Μακεδονίας και της Θράκης να τύχουν της ευεργετικής
επίδρασης αυτών των σημαντικών θεσμικών παρεμβάσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών».

τρόπο, ώστε να προκύψουν ισχυρές διοικήσεις στις Περιφέρειες,
που θα μπορούν την επόμενη μέρα των εκλογών να πάνε τον τόπο
μας μπροστά. Συζητήσαμε επίσης μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου, οι οποίες σχετίζονται
με το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις Περιφέρειες και
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διότι σήμερα δημιουργούνται πολλά
καθημερινά προβλήματα στη λειτουργία μας. Συζητήσαμε για το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Περιφερειών αλλά και για την ανάγκη
επιπλέον χρηματοδοτήσεων και από τους εθνικούς πόρους, αλλά και
από προγράμματα, όπως το ‘Αντώνης Τρίτσης’, όπου πιστεύουμε ότι
οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του και στην απορρόφηση κονδυλίων. Το επόμενο διάστημα έχουμε μπροστά μας μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών από το
Υπουργείο Εσωτερικών και θέλω να ευχαριστήσω την προηγούμενη
ηγεσία του Υπουργείου, τους κ.κ. Θεοδωρικάκο και Λιβάνιο, για την εξαιρετική μας συνεργασία και να καλωσορίσω τους νέους Υπουργούς
που πραγματικά πιστεύω ότι μπορούν να προχωρήσουν αυτές τις
αναγκαίες αλλαγές και οι οποίοι στο πέρασμα του χρόνου απέδειξαν
και τις δυνατότητές τους και την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν όπου υπάρχει πρόβλημα και να το λύνουν».
Ο κ. Πέτσας επισήμανε: «Διαβεβαίωσα τον κ. Τζιτζικώστα από την
πλευρά μου ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις τομές για τις
οποίες μας έχει εξουσιοδοτήσει ο Πρωθυπουργός, σε θεσμικό, αλλά
και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Σε θεσμικό επίπεδο έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα του εκλογικού νόμου. Ο νέος εκλογικός νόμος για την
Αυτοδιοίκηση θα παρουσιαστεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο
της 28ης Ιανουαρίου. Κάποιες πτυχές τις συζητήσαμε σήμερα. Πλήρη
ανάλυση θα έχουμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα τις
συζητήσουμε τόσο με την ΕΝΠΕ, όσο και με την ΚΕΔΕ, ώστε όλοι
μαζί να γυρίσουμε σελίδα, που θα ευνοεί την κυβερνησιμότητα προς
όφελος της αποτελεσματικότητας, δηλαδή των ποιοτικών υπηρεσιών
που περιμένει ο πολίτης από εμάς. Κι επειδή είμαστε οι κρίκοι στην
ίδια αλυσίδα, είμαστε ενωμένοι, Κράτος, Περιφέρειες και Δήμοι για να
φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεύτερο θεσμικό ζήτημα
είναι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και κυρίως των σχέσεων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφερειών, θέμα που θα το αναλύ-

