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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!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας 
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ΠροτεραιότηταΜητσοτάκη
στοάνοιγματωνσχολείων,
«πάγο»σεχιονοδρομικά

καιεστίαση
ΟΚυριάκοςΜητσοτάκηςμιλώνταςπροχθέςστηΒουλήγιατην

αύξησητηςαιγιαλίτιδαςζώνηςτόνισεπωςπροτεραιότηταπλέον
μετάτοάνοιγματωνκαταστημάτωνλιανικήςείναιτασχολείακαι
συγκεκριμένα«τοεπόμενοβήμαείναιτοάνοιγμαΓυμνασίωνκαι
Λυκείων», ενώαναφερόμενοςστοάνοιγμαάλλωνδραστηριο-
τήτωνανέφερεπως«μπορούνναπεριμένουν».Μένειναφανεί
εάνπλέονμπαίνειστον«πάγο»τοάνοιγματωνχιονοδρομικών
καιηεστίαση,γιαταοποίαείχεκάνειδηλώσειςουπουργόςΑνά-
πτυξηςΆδωνιςΓεωργιάδηςκαιείχεπροαναγγείλειότιανδώσει
πράσινοφωςη επιτροπή, θαμπορούσανναανοίξουνάμεσα.
Τοντελευταίοόμωςλόγοείχεοπρωθυπουργόςκαιφαίνεταιότι
βάζειφρένο…

Σε 4 φάσεις η αστυνομική διαχείριση των συναθροίσεων: 
Φραγμοί, απόκρουση, νερό, δακρυγόνα

Τέσσεραβήματα θαακολουθεί ηΑ-
στυνομίαστιςσυναθροίσεις:προετοιμα-
σία,επικοινωνία,δράσηκαιλογοδοσία.
Η διαχείριση των συναθροίσεων στη-
ρίζεται στη λογική της αναλογικότητας,
μετηνέννοιαότιθαγίνεταιαξιολόγηση
τουκινδύνουκαιθαυπάρχεικλιμακωτή
αντίδραση με προτελευταία τη χρήση
νερούαπόταειδικάοχήματακαιτελευ-
ταία τη χρήση χημικών. «θα εξαντλού-
νταιταόριαεπιείκειαςκαιταπεριθώρια
συνεννόησης,γιατί τοδικαίωματηςέκ-
φρασης είναι αδιαπραγμάτευτο.Αυτό
ισχύειχωρίςαστερίσκουςκαιυποσημει-
ώσεις. Εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι
και το δικαίωμα τηςπόλης να λειτουρ-
γεί.Η διαμαρτυρία και η κανονικότητα
δενείναιαντινομικές.Διαδηλωτέςκαιμη
διαδηλωτές δεν είναι εχθροί. Εμείς θα
κάνουμε τοπαν για να εξασφαλίσουμε
τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, το
δικαίωμα της επιλογής τουπολίτη», ε-
πισήμανεουπουργόςΠροστασίαςτουΠολίτη,δίνονταςστηδημοσιότητακαισχετικάγραφήματαπουπαρουσιάζουν
σχηματικάτοσχέδιογιατηδιαχείρισητωνσυναθροίσεων…

Αυτάεπιχάρτου…Στουςδρόμουςθαφανείτοαποτέλεσμα.

ΚάλεσμασεΔήμουςκαιΠεριφέρειεςναοργανώσουν
εθελοντικέςαιμοδοσίες

Με τομήνυμα«ΔίνουμεΑίμα,Σώζου-
με Ζωές», οΥπουργόςΥγείας Βασίλης
Κικίλιας και οΑναπληρωτήςΥπουργός
ΕσωτερικώνΣτέλιοςΠέτσας, έπειτα από
τηλεφωνική τουςσυνομιλία, καλούν τους
ΔήμουςκαιτιςΠεριφέρειεςτηςχώραςνα
οργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες, σε
συνεργασία με τους αρμόδιους υγειονο-
μικούςφορείς, τηρώντας τα καθορισμένα
πρωτόκολλακαιτουςκανόνεςυγιεινής.

Οι ανάγκες για εθελοντικήπροσφορά
αίματος δεσταματούνποτέπροκειμένου
νακαλυφθούνοισυμπολίτεςμαςπουμε-
ταγγίζονται τακτικά, αλλά και οι ασθενείς
πουχρειάζεταιναχειρουργηθούν.

Νασημειωθεί ότι ιδιαίτερα, αυτήν την
εποχή, λόγω τηςπανδημίας, οι ανάγκες
γιαπροσφοράαίματος είναι ακόμημεγα-
λύτερες.Μπορεί ο καθένας από μας να
βρεθεί σε τέτοια ανάγκη…Ας οργανω-
θούμε!

Βορίδης-Τσαβδαρίδης
μίλησανγιαεκλογικόνόμο
και«ΑντώνηΤρίτση»

Στουπουργικόσυμβούλιο έρχεται την επόμενη εβδομάδαο
νέος εκλογικός νόμος και αρκετές επαφέςάρχισανήδημεταξύ
πολιτικώνστελεχώνγιατιςαλλαγέςπουεπιφέρεισεΔήμουςκαι
Περιφέρειες,αλλάκαιγιατηνκατάργησητηςαπλήςαναλογικής
γενικότερα.

Στοπλαίσιοαυτό,σύμφωναμεδημοσίευματων«Παραπολι-
τικών», οΒουλευτήςΗμαθίας καιΑναπληρωτήςΓενικόςΓραμ-
ματέαςτηςΚ.ΟτηςΝΔ.,ΛάζαροςΤσαβδαρίδης,είχεσυνάντηση
μετονυπουργόΕσωτερικώνΜάκηΒορίδη,στογραφείοτουστο
ΥπουργείοΕσωτερικών.

Οπότε,οεκλογικόςνόμοςαποτέλεσεέναενδιαφέρονσημείο
συζήτησης, όπως και η αξιοποίηση των κονδυλίων τουΠρο-
γράμματος«ΑντώνηςΤρίτσης»απότουςΔήμους.

Ο κ.Τσαβδαρίδης κατέθεσε τιςπροτάσεις τουστον κ.Βο-
ρίδη, δίνοντας έμφασηστα εργαλείαπουαυτός θαπρέπει να
περιλαμβάνειπροκειμένουναδιορθωθούναστοχίεςτουπαρελ-
θόντος.
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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 Πλατά-
νου, με κατεύθυνση 
προς τη Θεσσαλονίκη 
(λίγο πριν την έξοδο 
για Κλειδί).

Στο τροχαίο ενε-
πλάκησαν Ι.Χ. αυτο-
κίνητο και νταλίκα και 
από τη σύγκρουση 
σημειώθηκαν μεγάλες 
υλικές ζημίες στο Ι.Χ., 
ευτυχώς όμως μόνο 
με ελαφρύ τραυματι-
σμό του οδηγού του 
ΙΧ. που «είχε άγιο»!

Ο 55χρονος οδη-
γός μεταφέρθηκε με 
ασθενοφόρο του Ε-
ΚΑΒ στο Νοσοκομείο 
Βέροιας,  ενώ προα-
νάκριση για τα αίτια 
διενεργεί η Τροχαία 
Βέροιας.

509 νέα κρούσματα κορονοϊού 
ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ 

- Τα 10 στην Ημαθία 
Ο ΕΟΔΥ ανακοί-

νωσε σήμερα 509 νέα 
κρούσματα της λοί-
μωξης του νέου κο-
ρονοϊού (COVID-19), 
εκ των οποίων τα 10 
καταγράφονται στην 
Ημαθία.

 Ο συνολικός αριθ-
μός των κρουσμάτων 
μέχρι σήμερα ανέρ-
χεται στα 150.479, εκ 
των οποίων 52,1% 
άνδρες. Κατά την ιχνη-
λάτηση βρέθηκε ότι 
5.813 (3,9%) θεωρού-
νται 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 συ-

νολικά 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.

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, «Πυρο-
σβεστικός κρουνός-παγίδα έξω από το 16ο δη-
μοτικό 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 υπη-
ρεσίας οι προβληματικοί κρουνοί, τους οποίους έ-
χουμε 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 ημέ-
ρες τελειώσαμε με τα γραφειοκρατικά, παραλαμ-
βάνουμε συνεχώς υλικά και μάλλον την επόμενη 
εβδομάδα θα παραλειφθούν και οι καινούργιοι 
κρουνοί που θα αντικαταστήσουν τους χαλα-
σμένους. 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 απά-
ντησε 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 χρονοδιάγραμ-
μα χωρίς να χρειάζεται να δοθεί καμία παράταση. 
Από τον άλλο μήνα θα ξεκινήσει η προετοιμα-
σία 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 πολιτι-
κή με όλα τα χωριά.

Παράλληλα ο κ. Διαμά-
ντης μίλησε για την σημα-
ντική δουλειά που γίνεται 
προκειμένου να ετοιμαστεί 
το έργο σύνδεσης του Μα-
κροχωρίου με τις πηγές του 
Τριποτάμου και να ενταχθεί 
και αυτό στο «Αντώνης Τρί-
τσης». Επίσης ανέφερε ό-
τι μετά από σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε χθες Πέ-
μπτη στη ΔΕΥΑΒ, αποφασί-
στηκε να τοποθετηθεί μεγά-
λος αγωγός για να υποστη-
ριχθούν και άλλα χωριά από 
το συγκεκριμένο έργο(Δια-
βατός, 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 «Α-
ντώνης Τρίτσης» για τα έργα στον Αγ. Γεώργιο, 
Τρίλοφο, Αγ. Μαρίνα με αυτοτελή βιολογικό καθα-
ρισμό. Επίσης γίνονται μελέτες για να συνδεθούν 
Ραχιά, Ασώματα, Αγ. Βαρβάρα, Άμμος, Μέση και 
Κουλούρα στον βιολογικό καθαρισμό, όπως και 
Γεωργιανοί, Τριπόταμος, Κομνήνιο  στο Πανό-

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 Βέ-
ροιας, 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 κέ-
ντρο της πόλης συνολικού μήκους 9 χιλιομέτρων 
στις οδούς Ανοίξεως, Βενιζέλου, Μαλακούση, 
Τρεμπεσίνας, Καρατάσου, Γράμμου, Πλουτάρ-
χου, Στρατού θα αντικατασταθούν οι παλιές αμια-
ντοσωλήνες και η Βέροια θα απαλλαγεί και δεν θα 
έχει πλέον καθόλου αμίαντο στο δίκτυό της. Ο κ. 
Διαμάντης ανέφερε ενδεικτικά ότι στα προβεβλη-
μένα 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
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Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

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

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

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

Κυκλοφόρησε η πρώτη ποιητική συλλογή του 
Ελευθέριου Κορυφίδη, “ΜΥΘΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ” 
Κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες 

από τις Εκδόσεις «Αποστακτήριο», 
η πρώτη  ποιητική συλλογή  του 
Ημαθιώτη φιλόλογου και συγγραφέα 
Ελευθέριου Κορυφίδη, με τίτλο “ΜΥ-
ΘΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ”. 

Ο Ελευθέριος Κορυφίδης γεννή-
θηκε στη Βέροια και μεγάλωσε στα 
Παλατίτσια Ημαθίας. Είναι απόφοι-
τος του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
όπου σπούδασε Κλασική Φιλολογία. 
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε δη-
μόσιο σχολείο. 

Αγαπάει ιδιαίτερα τη ζωγραφική 
(σπούδασε σχέδιο και ζωγραφική 
στη σχολή ABC de Paris), τον κινη-
ματογράφο και το θέατρο (ασχολείται ενεργά με την υποκριτική σε θεατρικό εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας). 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 Α-
θλητισμού. 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 προσωπι-
κής του πίστης και φαντασίας. Ο Μύθος, τελικά, ήταν μόνο η αφορμή…»

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πέρασε άλλος έ-
νας χρόνος, αυτή τη 
φορά ωστόσο ιδιαίτε-
ρος από όλες τις α-
πόψεις. Ο πλανήτης 
μας βιώνει μια πρω-
τόγνωρη υγειονομική 
κρίση. Ακόμη, όμως, 
και σε αυτές τις δύ-
σκολες συνθήκες το 
Δ.Σ. της Αγαθοερ-
γού Αδελφότητας 
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 στηρί-
ζουμε 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 περίθαλ-
ψη 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

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 προ-

γράμματος κατάρτισης.
• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.
Αντικείμενα κατάρτισης
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα κατάρτι-

σης 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 φρο-

ντίδας 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 ανέρ-
χεται 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 πε-

ρισσότερες πληροφορίες ή εναλλακτικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://
www.dictiosi.gr/index.php/news/item/174-voucher30-49.html  Η ειδικά καταρτισμένη ομά-
δα μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας.



Την παράταση της θητείας των αρχη-
γών τηε Πολεμικής Αεροπορίας και της 
Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε το Κυ-
βερνητικό 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.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
O ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτου Ανα-

στασίου και της Παναγιώτας το γένος 
Καζεπίδου που γεννήθηκε στην Θεσ-
σαλονίκη και κατοικεί στο Ταγαροχώ-
ρι 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 παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Προφήτη 
Ηλία Ταγαροχωρίου.

Παρατείνεται η θητεία 
των Αρχηγών 

Αεροπορίας και Αστυνομίας

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 προστα-
σίας κατά της πανδημίας, κάνουμε τις αγορές μας στις τοπικές 
επιχειρήσεις, βοηθώντας στην επανεκκίνηση της τοπικής μας οικο-
νομίας.

Τώρα που άνοιξαν ξανά τα καταστήματα επιλέγουμε να ενισχύ-
σουμε 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.

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 ε-
ξέλιξη του έργου. Γράφει συγκε-
κριμένα:  

 «H Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας αποφάσισε να ε-
ντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης 
την κατασκευή του αυτοκινητο-
δρόμου Θεσσαλονίκης – Έδεσ-
σας.

Πολύ ορθά τόσο γιατί είναι ένα πάγιο αίτημα μιας βασικής υπο-
δομής 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 περιφέ-
ρειας 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, έ-

χουμε κανένα νέο;»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 21 Ιανου-

αρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Λαζοχωρίου η 
Παναγιώτα Τσαπακίδου σε ηλικία 
81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η Λέσχη Καταδρομέων 
Ν. Ημαθίας έχασε 

έναν πρωτεργάτη της 
Το Δ.Σ.  , 

τα μέλη και 
οι φίλοι της 
Λέσχης Κα -
τ α δ ρ ο μ έ ω ν 
Ν.  Ημαθίας 
θρηνεί για τον 
άδ ικο  χαμό 
φίλου – συ-
ν ε ρ γ ά τ η  – 
συναδέλφου 
-  ε θ ε λο ν τ ή 
Χαράλαμπου 
Γιαννού, που 
έφυγε από κο-
ντά μας πριν 
40 ημέρες ε-
ξαιτίας του φονικού κορωνοϊού. Ο Χαράλαμπος 
Γιαννός, ο δικός μας Μπάμπης, πάντα χαμογελα-
στός 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 Καταδρομέ-
ων 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. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας ε-
νημερώνει ότι για την 
προστασία της δημό-
σιας υγείας και των 
μελών του, το ωράριο 
λειτουργίας των φαρ-
μακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές 
της Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συνεχές 
για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευ-
ση 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.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 

Παντελεήμων: 

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στην πρώτη Θεία Λει-
τουργία (7:00 – 9:00) στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Μηνά Ναούσης.   

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό 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 Θεο-
λόγου, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ι-
στοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και 

τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM. 

 Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου στις 
8:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαι-
ρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου, στο πλαίσιο 
της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και 
ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook  και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος 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 αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



«Το 2021 η Αστυνομία ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΠΟΧΗ, 
θα γίνει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα. Εξω-
στρεφής, σύγχρονη, ευέλικτη, αποτελεσμα-
τική. 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 Προστασί-
ας του Πολίτη κατά τη διάρκεια διαδικτυακής 
συνέντευξης Τύπου, στην οποία ανακοίνωσε 
το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημο-
σίων Υπαίθριων Συναθροίσεων.

Όπως είπε ο υπουργός στην συνέντευξη, 
στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Λευ-
τέρης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Δη-
μόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας και 
ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Μιχαήλ 
Καραμαλάκης, η διαχείριση των συναθροίσε-
ων στηρίζεται στη λογική της αναλογικότη-
τας, με την έννοια ότι θα γίνεται αξιολόγηση 
του κινδύνου και θα υπάρχει κλιμακωτή αντί-
δραση 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 συ-
νάθροισης, 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. Χρυσο-
χοΐδης. Επιπλέον, καθιερώνεται η κλιμακούμενη χρήση μέσων στις 
συναθροίσεις.

Σημείωσε ακόμα ότι, «εκείνο που σαφώς αποτελεί δέσμευση, πλέ-
ον, της αστυνομίας είναι η αναλογική και κατά το δυνατόν περιορισμέ-
νη χρήση των δακρυγόνων».

«Η αστυνομία δηλώνει, για πρώτη φορά, δημόσια το πώς θα ε-
φαρμόσει τον νόμο περί συναθροίσεων. Για πρώτη φορά τολμά να 
αναφερθεί ακόμη και στην επιχειρησιακή της φιλοσοφία. Εξηγεί τι κά-
νει, 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 κανονι-
κότητα δεν είναι αντινομικές. Διαδηλωτές και μη διαδηλωτές δεν είναι 
εχθροί. Εμείς θα κάνουμε το παν για να εξασφαλίσουμε τον σεβα-
σμό 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 εκ-
παίδευσης.

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 Αστυνο-

μίας 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 καλύ-

πτουν συγκεντρώσεις, προβλέπει εκτός των άλλων το Εθνικό Σχέ-
διο 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 δακρυγό-
να.

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 Αστυνο-
μία 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 μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στα γεγονότα ο κ. Χρυσοχοϊδης απάντησε: 
«Απολύτως όχι. Αντίθετα σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες περιστά-
σεις 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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Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο 
Ενεργών Πολιτών Ημαθίας 

έκοψε τη βασιλόπιτα του 2021 

Το Κοινωνι-
κό Πανεπιστή-
μιο Ενεργών 
Πολιτών Ν. Η-
μαθίας, έκοψε 
τη διαδικτυακή 
π ρ ω τ ο χ ρ ο -
ν ι ά τ ι κ η  β α -
σιλόπιτα του 
2021, παρου-
σία όλων των 
σπουδαστών, 
στα τμήματα: 
Ψυχολογίας, 
Θεραπευτικών 
Τεχνικών, και Αυτοβελτίωσης. Tα τμήματα του K.Π.Ε.Π., λει-
τουργούν στον νομό Ημαθίας με μεγάλη επιτυχία, για τέταρτη 
χρονιά. Η Επικεφαλής, Dr Σοφία Χατζηνικολάου καθώς και η 
Συντονίστρια  Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Πάττυ Παπα-
δήμου–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 Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας, ΠΑ.ΜΑΚ., Μαρία Πλατσίδου η οποία ανέπτυξε 
την πρώτη ενότητα του έτους, περιγράφοντας τους μηχανισμούς 
που διαμορφώνουν την ταυτότητα του ατόμου, την κρίσιμη η-
λικία 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.

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



Στις 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 καλύ-
τερους στην Ελλάδα.  
Πιστεύουμε οτι αν καλυ-
τερέψουν και οι εγκα-
ταστάσεις προπόνησης  
τότε θα δούμε ακόμη 
καλύτερες επιδόσεις. 

Συγχαρητήρια σε όλους και
ευχόμαστετακαλύτερασtoμέλ-
λον

Γ.Ε.Νάουσας
10αδα
ΓάταλοςΝίκος(κ16-μηκος)
ΠιπίλαΈλλη(κ18-υψος)
Κώστας Λογδανίδης (Αν-

δρων-10θλο)
Ιωάννου Ιωάννα (Γυναικών

-μήκος)
Στεφανής Γιώργος (Αν-

δρων-7θλοκλ.Στίβος)
Λογδανίδου Ίλζε (γυναι-

κων-5θλοκλ.Στίβος)

30αδα
Ευδοξ ία Λίγγου (γυναι -

κων-400εμπ.)
ΙωάνναΣτεφανή (Γυναικών -

ακόντιο)
ΦανήΜπλιάτκα(κ20-σφαιρα)
Πηνελόπη Ιωάννου (Γυναι-

κών-τριπλούν)

Επίσης πρώην αθλητές της
ΓΕΝ Παύλος Μπόφτσης (αν-
δρών- τριπλούν)καιΣοφίαΚα-
ϊσίδου (σφαίρα & δίσκο) είναι
στην1ητριάδα.

ΟΚΑΒικέλα
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥΣΟΦΙΑ-1ηστο

7θλογυναικώνμε5376βαθμους
-2ηστοακόντιομε55.77μ
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥΜΑΧΗ - 3η

στα100εμπ.με14’’49
-6ηστα400εμπ.με62’’12
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΕΛΕΝΗ-4ηστα

1500μ.με4΄29΄΄58
-6ηστα800μ.με2΄10΄΄82
ΜΠΟΧΩΡΗΔΗΜΗΤΡΑ - 3η

στα20ΚΜβάδηνμε1.37’38΄΄

ΝΕΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΠΟΧΩΡΗΔΗΜΗΤΡΑ - 1η

στα20ΚΜβάδηνμε1.37΄38’’
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΕΛΕΝΗ-2ηστα

1500μ.με4΄29’’38
-2ηστα800μ.με2’10’’82

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΤΖΙΜΑΑΓΓΕΛΙΚΗ -10η στα

5000μ.βάδηνμε28’19’’
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΗΛΙΑ

-13η στα 5000 μ. βάδην με
28’40’

ΠΙΣΚΟΥΤΑΝΙΑ - 11η στο έ-
πταθλομε3920βαθμους

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣΑ’
ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -3η στα

5000μ.βάδηνμε28΄19΄΄
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΗΛΙΑ-5η

στα5000μ.βάδηνμε28΄40
ΠΑΣΧΟΥΛΑΑΜΑΛΙΑ-3ηστα

150μμε19’’60

ΣΚΥΤΑΛΗ4Χ200ΜΙΚΤΗ6ος
ΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣμε 1’44’’50
(ΜΠΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΣΧΟΥ-
ΛΑΑΜΑΛΙΑ-ΑΒΡΑΑΜ ΒΙΚΤΩ-
ΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ)

ΑΝΔΡΕΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

- 4ος στα 20 ΚΜ βάδην με
1.36’08’’

ΣΤΑΜΟΣΤΑΣΟΣ - 5ος στα
20ΚΜβάδηνμε1’43’37’’

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ -
23οςστα110εμπ.με16’’63

ΝΕΟΙ-ΑΝΔΡΕΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

- 1ος στα 20 ΚΜ βάδην με
1.36΄08’’

ΣΤΑΜΟΣΤΑΣΟΣ - 2ος στα
20ΚΜβάδηνμε1.43’37’’

ΠΑΙΔΕΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

- 4ος στα 10 000 μ. βάδην με
51΄25’’

ΖΗΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - 13ος
στουψοςμε1.83μ

ΠΑΠΑΝ Ι ΚΟΛΑΟΥ  ΔΗ -
ΜΗΤΡΗΣ- 10ος στα 800 μ.με
2’01’’42

- 12ος στα 1500 μ. με
4’14’’71

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  ΠΑΝΑ -
ΓΙΩΤΗΣ - 15ο στα 1500 μ. με
4’16’’77

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣΑ’
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  ΠΑΝΑ -

ΓΙΩΤΗΣ - 1ος στα 1200 μ. με
3’21’’16
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

«Δώστε άμεσα λύση
στην Football League»

Η προγραμματισμένη για χθες (21/01) συνε-
δρίαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων με 
θέμα τη Φούτμπολ Λιγκ μετατέθηκε για 

σήμερα Παρασκευή (22/1). Η Ένωση Επαγγελμα-
τικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορί-
ας, μετά από αυτήν την εξέλιξη, εξέδωσε ανακοί-
νωση, τονίζοντας:

«Γιαακόμημιαφοράησύσκεψηκατά τηνοποίαθασυζη-
τείτοτοθέμαέναρξηςτωνπροπονήσεωντηςFootballLeague
αναβλήθηκε. Για ακόμη μια φορά αναφέρεστε στο άνοιγμα
κλάδωνόπουστην ουσία δεν τηρείται κανένα μέτρο και ένα
επαγγελματικόπρωτάθλημαπουδεσμεύεταιεγγράφωςότιθα
τηρήσει τουγειονομικόπρωτόκολλοπουμαςέχειυποδειχθεί,
δεναναφέρεταιπουθενά.

Αιτούμαστεστηναυριανήσαςσύσκεψηόπωςσυζητηθείκαι
αποφασιστείηεπανέναρξηπροπονήσεωντηςFootballLeague
καιηεπιστροφήσταγήπεδαμιαςεπαγγελματικήςκατηγορίας
πουαπασχολείσχεδόν1000αθλητές.

Δώστε άμεσα λύσηστοπρόβλημα των αθλητών και των
οικογενειώντους».

ΣΕΓΑΣ:Στουςκαλύτερουςτου2020
αθλητές/τριεςτηςΓ.Ε.Νάουσας

καιτουΟΚΑΒικέλα



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 9www.laosnews.gr

CMYK

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 σφυ-
ρίξει ματς του ελληνι-

κού πρωταθλήματος, 
καθώς στις 3/11/19 είχε 
διευθύνει το ΠΑΟΚ-Πα-
ναθηναϊκός 2-2. Ακόμη 
στο παρελθόν είχε 
βρεθεί στα παιχνίδια 
ΠΑΟΚ-Άγιαξ 2-2, Ολυ-
μπιακός-Μπέρνλι 3-1, 
ΠΑΟΚ-Φιορεντίνα 0-0 
και Αρούκα-Ολυμπια-
κός 0-1.

Απόεκεί καιπέρα τοναγώνα
τουΠαναθηναϊκού με τονΟΦΗ
θα διευθύνει ο Καραντώνης με
VAR τονΜανούχο, τοΑτρόμη-
τος-Ολυμπιακός οΤσαγκαράκης
μεVAR τονΠαπαπέτρου και το
Απόλλων-Άρης οΔιαμαντόπου-
λοςμεVAR τονΣλοβένοΓιουγκ,
που θα είναι και στο ματς της
Τούμπας!

Ακόμη στοΑστέρας-ΑΕΛ ο-
ρίστηκε οΠαπαδόπουλος (VAR
ο Ευαγγέλου), στο Παναιτωλι-

κός-ΛαμίαοΣιδηρόπουλος(VAR
ο Κουμπαράκης) και στο ΠΑΣ
Γιάννινα-Βόλος ο Γκορτσίλας
(VARοΖαχαριάδης).

Αναλυτικά οι διαιτητές της
18ηςαγωνιστικής:

Σάββατο23/1
15:00Αστέρας-Λάρισα: Πα-

παδόπουλος (Κουρομπύλια,Να-
τσιόπουλος,4οςΤζοβάρας,VAR:
Ευαγγέλου,Σπυρόπουλος)

17:15 Απόλλων-Άρης: Δια-
μαντόπουλος (Τριανταφύλλου,
Κολοσιώνης, 4οςΣκουλάς,VAR:
Γιουγκ,Νικολακάκης)

19:30 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ:
Καραντώνης (Μωυσιάδης,Φω-
τόπουλος, 4οςΠερράκης, VAR:
Μανούχος,Νικολαΐδης)

Κυριακή24/1
15:00Ατρόμητος-Ολυμπιακός:

Τσαγκαράκης (Καρσιώτης, Χα-
τζηνάκος, 4ος Τζοβάρας, VAR:
Παπαπέτρου,Χριστάκογλου)

17:15 Παναιτωλικός-Λαμία:
Σιδηρόπουλος (Λ.Δημητριάδης,
Μεϊντάνας, 4οςΤσέτσιλας, VAR:
Κουμπαράκης,Μπουξμπάουμ)

17:15 ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος:
Γκορτσίλας (Αλεξέας,Αναστασά-
κης,4οςΤσακαλίδης,VAR:Ζαχα-
ριάδης,Μπαλτάς)

19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Βίντσιτς
(Κλάντσνικ, 4ος Φωτιάς, VAR:
Γιουγκ,Κωσταράς)

Για «ποδοσφαιρικό πολιτισμό» 
μίλησε στη συνέντευξη τύπου

ο Βασίλης Αργυρίου

Μετά ισοπαλίατουΚαραϊσκάκηΆρταςστηνΙεράπετραοΗμαθιώ-
τηςτεχνικός,ΒασίληςΑργυρίουαναφέρθηκεστοματς.

Αναλυτικά:
«ΘέλωναευχαριστήσωτονΟΦΙεράπετραςγιατηνάψογηφιλοξε-

νία.Ποδοσφαιρικόςπολιτισμός.Ευχαριστούμεπολύτουςανθρώπους
πουμαςφιλοξένησανάψογα.

Σ’έναημίχρονοέβλεπεςδύοομάδεςναπροσπαθούνσεανοικτό
ποδόσφαιροναδημιουργήσουνφάσεις,γκολκαιτοκατάφεραν.Εμείς
μεσυνδυαστικόποδόσφαιροκαιοαντίπαλοςμεστημένεςφάσεις.

Στοδεύτεροημίχρονοηομάδαμου κατάφερε νασταθεί χωρίς ν’
αφήσουμε κανέναπεριθώριοστοναντίπαλο ναδημιουργήσειπροϋ-
πόθεσηγιαναδεχτούμεγκολ.Αντίθετα,σεπολύγρήγορημετάβαση
καταφέραμε να δημιουργήσουμε αρκετάπροβλήματα,ώστε ναπά-
ρουμετοτρίποντο.

Θεωρώότι έπρεπε ναβγούμε νικητές.Το τρίποντο θαμαςβοη-
θούσε απόπολλές απόψεις σ’ αυτό το σύντομοπρωτάθλημα. Και
βαθμολογικά καιψυχολογικά.Είμαστε νεανική ομάδαπου θαπρο-
σπαθείσεκάθεπαιχνίδιγιατηνίκη».

ΓιατηFootballLeague:
«Το βιώσαμε στη Super League 2. Να δείξουμε σεβασμό στη

Super League 2, στηFootball League, στοποδόσφαιρο γενικάΞέ-
ρουμεόλοιότιτογήπεδοείναιυγεία.Πρέπειναγυρίσουνμεόλααυτά
ταπρωτόκολλαπουυπάρχουν,γιατί τοπιοσημαντικόείναιηυγεία.
Ξέρουμεόλοιότιανδενυπάρξειτογήπεδοθαυπάρξεικάτιάλλοπου
δενθαείναιχρήσιμογιακανέναν.Παρακαλώναδούμεόλαταπρωτα-
θλήματαναξεκινήσουνγιαναυπάρξειχαρά».

ΟΣλοβένοςΒίντσιτςδιαιτητής
στοναγώναΠΑΟΚ-ΑΕΚ

τηνΚυριακήστηνΤούμπα(19.30)

Η ΚΕΔ/
ΕΠΟ ανα-
κοίνωσε 

τους διαιτητές 
και βοηθούς για 
την 3η αγωνι-
στική της Super 
League 2.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Σάββατο 23/01/2021

14:45
ΑπόλλωνΛάρισας –

ΔιαγόραςΡόδουΕΡΤ3
Διαιτητής: Πολυχρό-

νης(Πιερίας)
Βοηθοί:Βρούζος,Μη-

νούδης(Πιερίας)
4ος:Μέγας(Πιερίας)

Κυριακή 24/01/2021,
14:00

ΚαραϊσκάκηςΆρτας –
Χανιά

Διαιτητής: Κατσικο-
γιάννης*(Ηπείρου)

Βοηθοί:Διαμαντής(Η-
πείρου),Μανασης (Τρι-
κάλων)

4ος: Μπούμπας (Η-
πείρου)

Παναχαϊκή 1891 –
ΟΦΙεράπετρας

Διαιτητής: Βεργέτης
(Αρκαδίας)

Βοηθοί: Κύριος (Αρ-
καδίας),Αθανασοπούλου

(Μεσσηνίας)
4ος:Κοκκόρης(Αρκα-

δίας)

Κυριακή 24/01/2021,
14:45

Ιωνικός – Τρίκαλα
ΕΡΤ3

Διαιτητής:Ανδριανός
(Αχαΐας)

Βοηθοί:Νιδριώτης(Α-
θηνών),Αρμακόλας (Κυ-

κλάδων)
4ος: Κατοίκος (Αθη-

νών)

Εργοτέλης –Λεβαδει-
ακός

Διαιτητής: Γκάμαρης
(Αθηνών)

Βοηθοί: Σταυρόγλου,
Τσολακίδης(Αθηνών)

4ος: Κουκουράκης
(Χανίων).

SL2: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

18-01-2021 μέχρι 

24-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
25/01/2021 έως 29/01/2021

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Παρασκευή 22-1-2021

Αν τω ν ι ά δ ο υ

Τρ ιανταφυλλ ιά

Α.,Πιερίων53,Βέ-
ροια,17:30-20:00

ΛιάκοςΑναστά-
σιος Η., Κίμωνος
1-3,16:00-21:00

Μ α ζ α ρ ά κ η
Κωνσταντία Δ . ,
Βέροια, Πλησίον

ΓενικούΝοσοκομείουΒέροιας,16:00-21:00
ΜασούραΑικατερίνηΑ.,ΒενιζέλουΕλευθερίου22,

16:00-21:00
ΠάπαρηΟλυμπίαΧ.,Μαλακούση 4, 21:00-08:00

(Επόμενης)
ΠοταμόπουλοςΑντώνιος,Πιερίων44,16:00-20:00
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΜΟΥΡΤΖΙΛΑΟΕ

(ΜουρτζίλαΒασιλικήΝ.), Τρεμπεσίνας 20, 16:00-
20:00

Φαρμακεία

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

ΟΠΑΟΚξεκίνησετηνπροετοιμασίατουγιατοντέρμπιμετηνΑΕΚ
μεμοναδικόόνομαστο ιατρικό τουδελτίο,αυτό τουΕνέαΜιχάι καιό-
λουςτουςυπόλοιπουςδιαθέσιμους.

Η νίκη επί τηςΛάρισαςστονπρώτο αγώνα κυπέλλου ουσιαστικά
εξασφαλίζειστονΠΑΟΚτοεισιτήριογιατηνεπόμενηφάσητηςδιοργά-
νωσηςκαιτουεπιτρέπειναπροετοιμαστείμετηνκαλύτερηδυνατήψυ-
χολογίαγιαταδυομεγάλαντέρμπιπρωταθλήματοςπουέχειναδώσει
μεΑΕΚκαιΟλυμπιακό.

ΓιατοπρώτοαπόαυτάμετηνΈνωσηστηνΤούμπαοΠάμπλοΓκαρ-
σίαθαέχειστηδιάθεσητουόλουςτουςποδοσφαιριστέςτουεκτόςαπό
τον μακροχρόνια τραυματία ΕνέαΜιχάι. Στην σημερινή προπόνηση
ακολούθησανκανονικάπρόγραμμαΣβιντέρσκι,ΕσίτικαιΝινούαπουτις
προηγούμενεςημέρεςταλαιπωρήθηκαναπόίωση.

«ΣοβαρόςκαισυγκεντρωμένοςοΠΑΟΚέδειξεπωςέχειαρχίσεινα
βρίσκει ταπατήματά του και ουσιαστικά καθάρισε τηνπρόκρισηστην
επόμενηφάσητουΚυπέλλουαπότοπρώτοπαιχνίδι.

ΟΔικέφαλοςπραγματοποίησεμιαπολύκαλήεμφάνισηωςσυνέχεια
τηςπαρουσίαςτουτόσοστοματςμετονΟλυμπιακόόσοκαισ’αυτόμε
τονΟΦΗ.ΑυτήτηφοράοιευκαιρίεςμετουσιώθηκανσεγκολκιοΠΑΟΚ
πήρεμιαεύκοληκαιδίκαιηνίκηπουτουδίνειπόντουςσεψυχολογίακι
αυτοπεποίθησηενόψειτηςσυνέχειαςπουπεριλαμβάνειδύοσυνεχόμε-
ναντέρμπιπρωταθλήματος.

ΟΠΑΟΚ τηνΚυριακή (24.01) αντιμετωπίζει τηνΑΕΚστηνΤούμπα
καιτηνΤετάρτη(27.01)πάειστο«ΓεώργιοςΚαραϊσκάκης»γιαν’αντιμε-
τωπίσειτονΟλυμπιακό.

ΗεπόμενημέρατηςαναμέτρησηςμετηνΑΕΛβρήκετοαγωνιστικό
τμήμα στηΝέαΜεσημβρία.Οι παίκτες τουΔικεφάλου ακολούθησαν
πρόγραμμααποφόρτισηςκιαποθεραπείαςαπό τουςσυνεχόμενουςα-
γώνεςμεασκήσειςμυϊκήςενδυνάμωσηςκαιφυσικήςκατάστασηςενταγ-
μένοστηστρατηγικήδιαχείρισηςδυνάμεων.

ΟιΚάρολΣφιντέρσκι,ΝίκαΝινούακαιΆντερσονΕσίτιξεπέρασαντις
ιώσειςπουτουςταλαιπώρησανκαιγυμνάστηκανκανονικά,μετονΕνέα
Μιχάιναείναιομόνοςπουβρίσκεταιεκτόςαγωνιστικήςδράσηςκαικά-
νειθεραπείες.

ΣήμεραΠαρασκευή(22.01)οΠΑΟΚθαπροπονηθείστις12:00στη
ΝέαΜεσημβρία»,αναφέρειτοενημερωτικότουΔικεφάλου.

Ο Χρήστος Τζόλης 
γράφει ιστορία 
φτάνοντας τα 12 

γκολ στη φετινή σεζόν 
με τον ΠΑΟΚ, επίδοση 
που τον φέρνει στην 
κορυφή των σκόρερ 
παγκοσμίως σε ηλικί-
ες 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 Τζό-
λης λίγες μέρες μετά 
το γκολ του κόντρα 
στον ΟΦΗ, έσπασε το 
κοντέρ  στο χθεσινό 
ματς (20/1) Κυπέλλου 
με την Λάρισα σημει-
ώνοντας το παρθενικό 
του χατ- τρικ σε επαγ-
γελαμτικό επίπεδο. 

Ονεαρόςφορ έφτασεπλέον
τα 12 γκολ με τον ΠΑΟΚ στην
φετινή σεζόν, αφού έχει σκορά-
ρει 4 τέρματαστοπρωτάθλημα,
3 στο Europa League, 2 στα
προκριματικά του Champions
League και 3 στο Κύπελλο Ελ-
λάδας.

Πρόκειται για τον κορυφαίο
σκόρερ όχι μόνοστα 15 top ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά
παγκοσμίωςσεποδοσφαιριστές
κάτωτων20ετών

Επιπρόσθετα μοιράζει 7 α-
σίστ σε σύνολο 27 αγώνων σε
όλες τις διοργανώσεις, ενώ σε
ότι αφορά την Super League
Interwetten έχει πάρει περισσό-
τερεςπροσπάθειεςακόμακαια-
πό τον ΓιουσέφΕλΑραμπί (38
έναντι35).

Ο wonderkid του ελληνικού

ποδοσφαίρου με τα τρία γκολ
πουσημείωσεαπέναντι στηνΑ-
ΕΛ ξεπέρασε τόσο τον 19χρονο
Βραζιλιάνο, Ιγκόρ Ζεσούς που
αγωνίζεται στη ΣαμπάμπΝτου-
μπάι (10γκολ),αλάκαι το«παι-
δί-θαύμα»τηςΣλάβιαΠράγας,Α-
μπντάλαΣίμαμεεπίσης10γκολ.

ΟΤζόλης υπολογίζονταςπά-
ντα τα γκολπου έχει σημειώσει
σε όλες τις διοργανώσεις αφήνει
επίσης πίσω του, τον 18χρονο
εξτρέμ τηςPSVΑϊντχόφεν,Νόνι
Μαντουέκε, αλλά και τον 17χρο-
νο μεσοεπιθετικό τηςΜπάγερ
Λεβερκούζεν,ΦλόριανΒιρτς.Α-
ξίζεινασημειωθείπωςστησχε-
τική λίστα δεν υπολογίζεται το
γκολπουπέτυχεμετηνΕθνική
στοφιλικό κόντραστηνΚύπρο
που διεξήχθη στη Ριζούπολη
τονπερασμένοΝοέμβριο.

Αναλυτικάηλίσταμετους
κορυφαίους σκόρερ του κό-
σμου στην τρέχουσα σεζόν
(κάτωτων20ετών):

Χρήστος Τζόλης (18 ετών)

ΠΑΟΚ27συμ. / 12 γκολ  /7 α-
σίστ

Ιγκόρ Ζεσούς (19 ετών) Σα-
μπάμπΝτουμπάι 22 συμ. / 10
γκολ/3ασίστ

Αμπντάλα Σίμα (19 ετών)
ΣλάβιαΠράγας15συμ./10γκολ
/2ασίστ

Βουκ Στρίκοβιτς (18 ετών)
Ρούνταρ(Μαυροβούνιο)19συμ.
/9γκολ/1ασίστ

Ματίας Μάνιλαν (19 ετών)
Κουρεσάρε (Εσθονία) 3 συμ./ 8
γκολ

Ντιλαν Μπόργκε (17 ετών)
Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) 8 συμ./8
γκολ

Νόνι Μαντουέκε (18 ετών)
PSVΑϊντχόφεν 22συμ. /8 γκολ
/8ασίστ

ΈρνεστΜουτσι (19 ετών)Τι-
ρανα19συμ./7γκολ/4ασίστ

Ντάβίντ Στρέλετς (19 ετών)
ΣλοβανΜπρατισλάβας13συμ./7
γκολ/2ασίστ

ΛούκαΣτανκοφσκι (18 ετών)
Ραμποτνίτσκι Σκοπίων (15συμ.
/7γκολ/2ασίστ)

ΠρώτοςU-20σκόρερστονκόσμο
οΤζόληςτουΠΑΟΚ!!

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

ΟΆρηςπροχωράει τηνυπόθεση τουΜούσαΑλ-Ταμάρι γιαδα-
νεισμό τουμεοψιόναγοράςκαι είναιμιαυπόθεσηανεξάρτητηαπ’
αυτή του επιθετικού, όπουοι κίτρινοι θέλουν να κάνουνδικό τους
τονΚώσταΜήτρογλου.

Ο διακαήςπόθος τουΆρη για τη γραμμή κρούσης ακούει στο
όνομαΚώσταςΜήτρογλου.Η ομάδα τηςΘεσσαλονίκης έχει στην
κορυφήτηςλίσταςτον32χρονοφορ,οοποίοςέχεισυμβόλαιοστη
Μαρσέιγμέχριτοκαλοκαίρι.Οδιεθνήςεπιθετικόςέχειήδηαπορρί-
ψει αστρονομικήπρότασηαπό τηΣαουδικήΑραβία, την ίδιαώρα
πουτοετήσιοσυμβόλαιότουστηΜασσαλίαείναι2,8εκατ.ευρώ.Οι
«κίτρινοι»έχουνκαταθέσειπρότασηστονποδοσφαιριστήκαιασφα-
λώςπεριμένουντοπολυπόθητο«ναι».
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Ο Σύλλογος Κοινω-
νικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος», εναρμονιζό-
μενος με την εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου των 
υγειονομικών μέτρων 
περιορισμού της πολι-
τείας κατά της διασπο-
ράς του COVID19, ως 
γνωστόν προέβη εδώ 
και ενάμιση μήνα και 
μέχρι νεωτέρας  σε προσωρινή ανα-
στολή όλων των δράσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης (Σχολές Γονέων, Βι-
ωματικά Σεμινάρια) σε Βέροια, Νάουσα 
και Αλεξάνδρεια. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης από την επι-
στημονική ομάδα των εργαζομένων της 
δομής παρέχονται κανονικά μέσω τηλε-
φωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας 
(τηλ. email – skype) για όποιον το έχει 
ανάγκη.

Κανονικά και η υποδοχή των περι-
στατικών στον Ξενώνα Βραχείας Φιλο-
ξενίας

Δεδομένου ότι κατά το πρώτο κύμα 
έξαρσης και διασποράς της επιδημίας 
του ιού COVID19, και λόγω του ανα-
γκαστικού εγκλεισμού του περασμένου 

Μαρτίου, αυξήθηκαν κα-
τακόρυφα τα κρούσματα 
ενδοοικογενειακής βίας, 
ο Ξενώνας Βραχείας Φι-
λοξενίας της δομής μας 
είναι σε πλήρη ετοιμότητα 
να υποδεχθεί περιστατι-
κά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ωρου, με απόλυτη 
τήρηση των προβλεπό-
μενων μέτρων ασφαλείας 

που έχουν καθοριστεί, κατόπιν συνεν-
νοήσεως 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 παρά-
ταση θα προβούμε σε σχετικές έγκαιρες 
ενημερωτικές ανακοινώσεις στην ιστο-
σελίδα μας WWW.ERASMOSVERIAS.
COM και δια του τοπικού Τύπου.

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Διαρκής 
η ψυχοκοινωνική 

στήριξη του «ΕΡΑΣΜΟΥ» 
μέσω τηλεφώνου 

και internet

“Αγκάλιασε κι εσύ την προσπάθειά μας…!!! 
Ο  Φ ι λ α ν -

θρωπικός Μη 
Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδε-
μόνων Ατόμων 
Με Αναπηρία 
Νομού Ημαθίας 
και το Κέντρο 
Δ ιημέρευσης 
και Ημερήσιας 
Φροντίδας Α-
μεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» 
π ρ α γ μ α τ ο -
ποίησε  χθες 
Πέμπτη 21 Ια-
νουαρίου, με α-
φορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα 
Αγκαλιάς, μία 
βιωματική δρά-
ση κατασκευής 
σ υ μ β ο λ ι κ ώ ν 
μπρελόκ, μιας 
αγκαλιάς τόσο 
πολύτιμης, μιας 
αγκαλιάς που 
τόσο στερηθή-
καμε τον τελευ-
ταίο καιρό…

Σήμερα, ί-
σως 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 νο-
ερά 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

Συνεδριάζει την Δευτέρα 
δια τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό 

Συμβούλιο Βέροιας

Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βέροιας, θα γίνει την Δευτέρα  25-1-2021 στις 
17:00, δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογί-
ας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέ-
ροιας

-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 Τουριστι-
κής Προβολής Δ.Βέροιας, έτους 2021.

-Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχει-
ριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας

-Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχει-
ριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περι-
φερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας

-Έγκριση ή μη υπογραφής της Χάρτας Δικαιω-
μάτων 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 κατοι-
κιών ΒΕΡΟΙΑ ΙΙ, β) ορισμού εκπροσώπου για την 
υπογραφεί του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλα-
βής 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 Του-
ριστικών Γραφείων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Λε-
ωφορείων Ν.Ημαθίας – Ο Μέγας Αλέξανδρος» και 
στον «Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας», β) τροποποίη-
σης της υπ’ αριθ. 232/2019 απόφασης του Δ.Σ. και 
γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την αντι-
μετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας 
διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων.

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέ-
τρα βοσκής σε συστάδες που θα υλοτομηθούν στο 
συνιδιόκτητο δάσος «Μικρού Μερά»

-Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Θ.Τσα-
ντεκίδη κλπ. σε δόσεις

-Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Ι.Σιδηρό-
πουλου 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 συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους απόρους (ΤΕΒΑ), ειδών παντοπωλείου και 
λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοι-
νωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού

-Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προ-
έδρου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, 
στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς 
εκποίηση δημοτικών ακινήτων

-Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους α-
ναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημο-
πρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον ανα-
πληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της 
εν ζωή αξίας ζώων.

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπο-
γραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής οικο-
πέδου της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας

-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχο-
λικών αυλών (5ου, 8ου και 12ου Δημοτικών Σχολεί-
ων και 2ου Γυμνάσιου Δήμου Βέροιας)»

-Έγκριση ή μη της ΑΜ 1/2021 οικονομοτεχνικής 
μελέτης εφαρμογής του έργου «Κατασκευή ανελ-
κυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο 
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής του  Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχημά-
των που περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου και 
β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου.

-Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχή-
ματος που περιήλθε στην κατοχή του Δήμου και 
β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου.

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθή-
ματος 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
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δι-
όροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,
μπάνιο,βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλοκουζίνα
μετζάκι,δωμάτιο.Μεπρό-
σβασηστηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανσησεήσυχηπεριοχή.
Τιμή 135.000 ευρώ. Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντάστοΜουσείο,90τ.μ.,
34.000 ευρώ.Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκίνητα
Ημαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοκατά-

στημαεπίτηςοδούΠιερίων
στηΒέροιαεμβαδού54,16τ.μ.
μευπόγειοαποθηκευτικόχώ-
ροεμβαδού41,63τ.μ..Τιμή
70.000€Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10
στρέμματαμεροδάκινασυ-
μπήρυναANDROSSστην
περιοχήΠΑΛΙΟΛΑΚΑκοντά
στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.Η
περιοχήείναικατάλληληγια
καλλιέργειαακτνιδίων.Τηλ.
επικοινωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοΠ.Σκυ-
λίτσι, επάνωστονκεντρικό
δρόμο,οικόπεδο3.500 τμ

ολόκληροηανεξάρτητατε-
μάχια.Τηλ.6932374118.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-
λείοεπίτηςοδούΜητροπό-
λεωςστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΟΝ ΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-
ας: 1) υπόγεια αποθήκη
110 τ.μ., τιμη 150 ευ-
ρώ, 2) πατάρι περίπου
100 τ.μ., τιμή100ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6970019994.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κέντρου με ατομική
θέρμανση3δωμάτιασαλόνι
κουζίνα μπάνιο σε άριστη
κατάσταση,280ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-
παγγελματικήχρήσηή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15,ενοικιάζε-

ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-
μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι  ι -
ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανακαινι-
σμένο στην οδό Βενιζέ-
λουαρ.46Βέροια.Πληρ.
τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Το  ΦΑΡΜΑΚΕ ΙΟ
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ παρέχει μια
θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης. Απαραί-

τητα προσοντα:·Βοηθός
φαρμακείου ήΑισθητικός
(μεπροϋπηρεσία σε χώ-
ροφαρμακείου), ·Άριστες
ψηφιακές γνώσεις και
δεξιότητες, ·Γνώση μη-
χανοργάνωσης. Οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να
αποστείλουν το βιογρα-
φικό τουςμεφωτογραφία
στο παρακάτω e-mail:
farmakeio@mourtzila.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ18-1-21Κωδ:24236ΡΑΧΗ,

Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοικία,
127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,με
3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπερυ-
ψωμένοςΗμιώροφος ,μεευχάριστηθέα ,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπρο-
βολή, τα κουφώματα του είναιαλουμινίου
συρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον

όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706 -ΚέντροΓραφείοσυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,
έχειΚουφώματαΣυνθετικά,Ανελκυστήρα
καιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόλης
μεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντά
στηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13389ΕΥΚΑΙΡΙΑμεγάληπωλείται

στο 10δημοτικό σπάνιοοροφοδιαμέρισμα
100τ.μ.,μικτάκαι88,30τ.μ.καθ.με,2υ/δ,
ημιόροφος,μεμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στηθέα,διαμέρισμααξιώσεων,προσεγμένο
και ιδιαίτεροκαιμεδύοαποθήκεςσυνολικά
25τ.μ.τιμήκομπλέ45.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,
πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό, 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλο
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κου-
φώματαΑλουμινίουκαινούργια ,Ανελκυστή-
ρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχει
επίσηςκαι Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέ-
ρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103 τ.μ.με
2δσκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.

σεοικόπεδο1236τ.μ. τιμή25.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-

κία230 τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ.μεανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,ά-
ψογασυντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημέ-
νο,ορθολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα), επιπλω-
μένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη , γιαπολύαπαιτητι-
κούςαγοραστές ,επιβλητικήστηνόψη,με
αρμονικέςαναλογίες , διαθέτειηλιακόθερ-
μοσίφωνα,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι,μια
μεγάληαποθήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμα
ξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστό
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμεντου-
λάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι ,αλουμινίουκουφώμα-
ταμεθερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι
3μπάνια .Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.
περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σευπόγειοχώρο .Αποτελείταιαπόενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνο-
λικής επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπρος
ταέπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529
τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

16.000€.
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο ,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.έ-
χουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγο-
ραστή,προσφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο
από120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟκατάλληλογιαΞε-

νοδοχείο ,ΚέντροΑποκατάστασης ,Κλινική
ηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνοστηθέσηΚα-
βάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλαπάνωστο
δρόμογιατηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικό
μεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορα-
τότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικό-
πεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάποψη,
αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασίασελογιστικόγραφείο.Απα-
ραίτητη, τριετής τουλάχιστονπροϋ-
πηρεσία. Τηλέφωνο: 2331021106.
Αποστολή  β ιογραφ ικών  στο
ygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοωςβοηθόςλο-
γιστή για εμπορική επιχείρηση με
τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία
σεανάλογηθέσηκαθώςκαιάριστη
γνώσηαγγλικώνσε επίπεδο επικοι-
νωνίαςκαιπροαιρετικάεπικοινωνία
σε μια τουλάχιστον γλώσσαακόμα
κατάπροτίμηση  ιταλικώνή γερμα-
νικών καθώς και πολύ καλές γνώ-
σειςMicrosoftOffice (Excel ,Word
,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΏΝ ΣΤΟemail: olympialandike@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινή-
των από επιχείρηση στη Βέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανοποι-
ητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
ταξίγιαπλήρηαπασχόληση.Τηλέ-
φωνα επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900. Ώρες επικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη η-
λικιωμένουσε24ωρηβάση.Πληρ.
τηλ.:6972913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
εταιρία με έδρα τηΒέροια, αναζη-
τά τεχνίτες γυψοσανίδων, ψευδο-
ροφών & θερμοπρόσοψης-μονώ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

ΗεταιρίαΣ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογι-
στικών και ΦορολογικώνΥπηρε-
σιών, με έδρα το κέντρο τηςΘεσ-
σαλονίκης και υποκατάστημαστην
Βέροια,επιθυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗ και έναν ΒΟΗ-
ΘΟΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα
τηςΒΕΡΟΙΑΣ,μεεμπειρίαΤΟΥΛΑ-
ΧΙΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’κατη-
γορίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστηγνώσητηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5

ετώνσε Γ’ κατηγορίας βιβλία (τή-
ρηση–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

θούν δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστεί-
λουντοβιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΑΠΟΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται απόφοιτοςΛυκείου με καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας και Υ/Η. Επιπλέον προσόντα όπως γνώση
δεύτερης γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανο-
λόγου, ηλεκτρονικού, θα ληφθούν υπόψιν. Τηλ:6936805053
-2331093440email:info@matsalas.gr.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100



σεων. Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη
Βέροια, αναζητά χειριστή μηχανη-
μάτων έργου με ικανότητα οδήγη-
σηςεπαγγελματικούφορτηγούγια
ναεργαστείσεέργούδρευσηςστη
Θεσσαλονίκη. Τηλ. επικοινωνίας:
2331023400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχείρη-
ση εισαγωγής & εμπορίας κατα-
ναλωτικών προϊόντων με έδρα το
Νομό Ημαθίας.Απαραίτητα προ-
σόντα: κάτοχος διπλώματος οδή-
γησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία
έως38ετών(εκπληρωμένεςστρα-
τιωτικές υποχρεώσεις),προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση θεωρείται

επιπλέονπροσόν. Ικανοποιητικός
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και στο Fax:
2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστηΒέ-
ροια,άτομο19-29ετώνμεκάρτα
ανεργίας σε ισχύ, που να γνω-
ρίζει Η/Υ και να χειρίζεται πρό-
γραμμα εμπορικής διαχείρισης.
Πληρ. στο τηλ.: 6977 433485
(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρμακείου
ή φαρμακοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείο στηΒέροια γιαπλήρη
απασχόληση.Απαραίτητη προϋ-
πόθεσηκάραταεργίαςγιατουλάχι-
στονέναμήνα.Τηλ. επικοινωνίας:
6974637289.

ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista  και  διανομέα .  Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail:
coffeeislandveria@gmail.com.
Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπει-
ρίαγιαφαρμακείοστοΝομόΗμα-
θιας.Αποστολή βιογραφικούστο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σία σε φαρμακείο με επιδότηση
και σχετική εμπειρία. Απαραί-
τητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας. Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόλη-
ση, εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου,
άδεια εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας, εμπειρία με βιογραφικό
και συστάσεις.Μισθός, ασφάλιση
και ποσοστά.Παραλαβή δικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικά
γραφείαμας,Θεσσαλονίκης45Βέ-
ροιαwww.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώρες
ήκαιγια24ωρηβάση,καθαριότη-
τα σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντί-
δακαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της

CICU:καροτσάκι (χειμωνιάτικο-κα-
λοκαιρινό), καλαθούνα με βάση,
τραπεζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-
τοκινήτου και 2ποδήλαταπαιδικά
σεπολύκατάσταση,400ευρώόλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα 4φυλ-
λη, σε χρώμα καφέ, βελέντζες χει-
ροποίητες σε διάφορα χρώματα,
μεγάλο χαλί μάλλινο σε διάφορα
χρώματα,χαλίμεγάλομε«τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.: 6982
293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώσεις,
ζητά για γνωριμια κυρια 50-55 ε-
τών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά γων-
ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

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

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

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

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.
Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες

δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

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

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

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-
καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΗΔάιοςΠλαστικά
ΑΒΕΕ αναζητάστελέ-
χη για τηνπαραγωγή
στις κάτωθι ειδικότη-
τες:

1.Αυτοματιστές,
2.Ηλεκτρολόγοι,
3.Ηλεκτροτεχνίτες,

γιατοτμήμασυντήρησηςκαιτηντεχνικήυποστήριξητουτμήμα-
τοςπαραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή Τεχνικής
Σχολής ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών ή αυτοματιστών ή ΙΕΚ ηλε-
κτρολόγων-αυτοματιστών.ΘαεκτιμηθείεμπειρίασεPLC,inverter,
converter,κυκλώματααυτοματισμού,ηλεκτρονικάμετρητικάόργανα
(μετρητέςπίεσηςθερμοκρασίας,  μέτρων κλπ.) μετατροπείςσημά-
τωνκαιηλεκτρονικών ισχύοςτωνμονάδωνπαραγωγής,καθώςκαι
ηγνώσησεηλεκτρικέςεγκαταστάσειςήηλεκτρικέςκατασκευές.

Επιπλέον,απαραίτητηείναιηγνώσητηςαγγλικήςγλώσσας.
ΠαροχέςΕταιρίας
•Πλήρεςπακέτοαποδοχών.
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαικατάρτιση.
•Ευχάριστοκαιανθρωποκεντρικόπεριβάλλονεργασίας.
•Ευκαιρίεςεξέλιξης.
Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.



Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω-
τερικών 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 Αυτοδι-
οίκησης, που αποτελεί και νομοθετική πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και το επικείμενο 
νομοσχέδιο για το νέο εκλογικό νόμο για τις περιφε-
ρειακές και δημοτικές εκλογές. Επίσης, συζητήθηκε το 
ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε Περιφέ-
ρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε παράλληλα τα ζητήματα 
της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Πε-
ριφερειών 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 εκλο-
γικού νόμου και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνει 
αυτή η αλλαγή. Θέση μας είναι να λειτουργήσει το νομοσχέδιο με τέτοιο 

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 παρεμ-
βάσεις 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 πρό-
βλημα 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 δι-
αμόρφωσή του και στην απορρόφηση κονδυλίων. Το επόμενο διάστη-
μα 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 ε-
ξαιρετική 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 ό-
που 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 συζη-
τήσει 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-

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 χρηματοδότη-
ση, 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 συ-
νεργασίας με την Περιφέρεια, στόχος είναι να υπάρξει ένα θετικό απο-
τύπωμα 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 ανα-
πτυξιακών πρωτοβουλιών».
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P Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στην 
κανονικότητα…

 
P Αν και έχει τη δική του 

αξία να τα έχεις αφήσεις όλα 
στην τύχη τους και εκτός ε-
λέγχου.

 
P Αν είχε τόσο μυαλό για 

να πάει στην τελετή ορκωμοσίας 
του Μπάιντεν ο Τραμπ, θα ήταν 
ακόμη πρόεδρος. 

 
P Κι αν ήταν πραγματικοί 

Φιλέλληνες οι Αμερικάνοι, θα 
έδιναν να πει ένα τραγούδι κι 
η Καλομοίρα.

 
P Ή να κάνει έναν χαιρετι-

σμό ο Γιώργος Παπανδρέου.
 
P Δύο στα δύο μάς πούλησαν. Τώρα κα-

ταλάβαμε την αξία του απερχόμενου.
 
P Το μεγάλο θέμα είναι ότι οι Αφροαμερικα-

νοί της ορκωμοσίας ήταν ανέκαθεν στο αφρό.
 
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 

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 εμβο-
λίου.

 
P Δύο είδη ανθρώ-

πων μού τη δίνουν: οι υπο-
κριτές, κι αυτοί που τρώνε 
τον άμπακο και δεν παχαί-
νουν.

 
P Στην επόμενη γε-

νιά, όσοι φοράνε ζουρ-
λομανδύα θα θεωρούνται 
ένστολοι.

 
P Τρεις μήνες αύξηση 

στη θητεία προτείνεται για 
τον στρατό ξηράς. Είναι που γίναμε και μεγαλύτε-
ρη 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
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