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Τα μάτια μας δεκατέσσερα 
στα δάση Βερμίου

και Πιερίων!!!
  Μην χαζεύεις την φωτιά στο σπίτι του γείτονα γιατί 
μπορεί να έρθει και στο δικό σου, λέει ο λαός μας 
μιλώντας κυρίως μεταφορικά, ωστόσο αυτές τις ημέρες 
τούτη η φράση έχει σημασία στην απόλυτη κυριολεκτική 
σημασία της. Όλες αυτές τις δραματικές στιγμές που 
παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις με μέτωπα φωτιάς, 
ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική ζημία, είναι 
μακριά μας, ωστόσο θα πρέπει να επαγρυπνούμε γιατί 
ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ορατός. Χωρίς πανικό, αλλά 
με συναίσθηση της κατάστασης ακολουθούμε τις οδηγίες 
της Πολιτικής Προστασίας που χτύπησε χθες καμπανάκι 
μέσω SMS και στην περιοχή μας. Τα πολύτιμα δάση 
μας στο Βέρμιο και τα Πιέρια είναι ένας θησαυρός που 
κληρονομήσαμε και θα πρέπει να διαφυλάξουμε και για 
τις επόμενες γενιές. Οι δυνάμεις Πυροσβεστικής, Στρατού 
και Πολιτικής Προστασίας είναι σε συνεχή επιφυλακή, 
αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, ακολουθώντας τις 
οδηγίες, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τον 
πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:08
Εβδομάδα:32

ΑνατολήΉλιου:05.33

ΔύσηΉλιου:19.29

218-147

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
+ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (κατ. Ιχθ.)

Φωτίστηκε η πλατεία στην είσοδο του Σελίου!
Μετά τις επισημάνσεις των

τελευταίωνημερώνγιαναφω-
ταγωγηθούν κεντρικά σημεία
στοΣέλι, καθώς και τοΧιονο-
δρομικόΚέντρο, άμεσα αντα-
νακλαστικά επέδειξε ο δήμος
Βέροιαςδια τουαντιδημάρχου
Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, για
ναφωταγωγηθείοχώροςπάρ-
κινγκ στην είσοδο του Σελίου
καιηπαρακείμενηπαιδικήχα-
ρά στην πλατεία «Αστερίου
Τζήμα».  Ο χώρος παρέμενε
εδώ και μήνες σχεδόν στο α-
πόλυτοσκοτάδι,ωστόσοηκο-
σμοσυρροή που παρατηρεί-
ται τις τελευταίες ημέρες στο
Σέλι, λόγω καύσωνα καιΔε-
καπενταύγουστου, «επέβαλε»
τηνφωταγώγησητηςπλατείας
στην είσοδο του χωριού.Την

Τετάρτηδύοσυνεργείατουδήμουάλλαξαντακαμέναφωτιστικάκαιασφάλειεςκαιτοαποτέλεσμαείναιπραγματικά
όμορφο,αλλάκαιπαρέχειασφάλειασεκατοίκουςκαιεπισκέπτες.

Αναζωπύρωσηλόγωισχυρώνανέμων
χθεςτοαπόγευμαστηφωτιάτηςΖωοδόχουΠηγής

Ενώ το πρωί της Πέμπτης υπήρξε
σχετική ύφεσηστηφωτιά τηςΖωοδόχου
Πηγής,σταόριατωννομώνΗμαθίας-Κο-
ζάνης,οι ισχυροίάνεμοιπουσηκώθηκαν
μετάτομεσημέριείχανωςαποτέλεσμαοι
διάσπαρτες εστίες να αναζωπυρωθούν
σε μια έκταση 3 χιλιομέτρων,παρότι οι
αντιπυρικές ζώνεςπου δημιουργήθηκαν
το βράδυ τηςΤετάρτης είχανπεριορίσει
ταμέτωπατηςφωτιάς.Ηφωτιάνωρίςτο
απόγευμακατέβηκενοτιοανατολικάπρος
τηνπλευράτηςΚοζάνηςκαισυγκεκριμέ-
να,πέρασεαπότηνπλευράΒοσκοχωρί-
ου,απότηνΑγίαΠαρασκευήκαιπροςτα
κάτωκοντάστηθέση‘Νερομάνα’.

Σύμφωνα μεπληροφορίες έχει απο-
τραπεί πάντως ο κίνδυνος η φωτιά να
περάσει στο δάσος προς την Παναγία
Σουμελά, με τις δυνάμεις τωνπυροσβε-
στικώνυπηρεσιώνΚοζάνης καιΗμαθίας
καιτηνσυνδρομήτουστρατού,νασυνε-
χίζουν τοναγώνα και να είναισε διαρκή
ετοιμότητα.

SMSειδοποίησηςέκτακτης
ανάγκηςγιακίνδυνο
πυρκαγιάςχθες
καιστηΒέροια

Τελικά και οι
κάτοικοι της Βέ-
ροιας χθες το
βράδυ λίγο με-
τά τις 9, έλαβαν
γραπτό μήνυμα
sms στα κινητά
τηλέφωνά τους
με παράλληλη
ηχητική ειδοποί-
ησηως ειδοποί-
ηση  έ κ τακ της
ανάγκης, λόγω
του πάρα πολύ
υψηλού κινδύνου
πυρκαγιάς τις ε-
πόμενες ημέρες.
Μέσω του μηνύ-
ματος ηΠολιτική
Προστασία ζητά
να αποφεύγουμε
οποιαδήποτε ερ-
γασία μπορεί να
προκαλέσει πυρ-
καγιά και απαγο-
ρεύει την πρό-
σβαση σε δάση
και άλση. Τέλος
ζητά να αποφεύ-
γονται οι άσκο-
πες μετακινήσεις
και να ειδοποιή-
σουμε αμέσως
τηνΠυροσβεστι-

κήστο199ανεντοπίσουμεεστίαπυρκαγιάς.
Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες και η ειδησεογραφία μας

έχουνπροϊδεάσει, το sms«ταρακούνησε» τουςπολίτεςπουκα-
τάλαβανότιοκίνδυνοςεγκυμονείκαιπρέπειναείμαστειδιαίτερα
προσεκτικοί, για όσοδιαρκούνοι ακραίεςσυνθήκες τουφετινού
καύσωνα.

«Έπεσαν» πρόστιμα 
για μάσκα στην Λαϊκή 

Αγορά της Βέροιας 

Μπορείναέχεικαταργηθείτομέτροτηςμάσκας
στους ανοιχτούς χώρους,πληνσυνωστισμού,ω-
στόσο υφίστανται ακόμηπεριορισμοί, ειδικά για
τους εργαζομένους.Έτσι σε ελέγχουςπου έκανε
ηΑστυνομία τηνπερασμένηΤρίτηστηνΛαϊκήΑ-
γορά τηςΒέροιας  βεβαιώθηκαν τέσσεριςπαρα-
βάσεις των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας από
εργαζόμενουςστηλαϊκήαγορά.Στουςπερίπου250
ελέγχουςπου έγιναν στηνΗμαθία την ίδια μέρα,
βεβαιώθηκανεπίσης,μίαπαράβασηγιαμηχρήση
μάσκας σε πελάτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος και δύοπαραβάσεις για μη χρήση
μάσκαςσεεπιβάτεςαυτοκινήτου.

HπεζοπορίατουΤουριστικού
ΟμίλουΣελίουαναβάλλεταιλόγω

έκτακτηςαπαγόρευσης
Μετά τις χθεσινοβραδινές ανακοινώσεις της

ΠολιτικήςΠροστασίαςκαιμετηναπαγόρευσηπρό-
σβασηςσεδάσηκαιάλση τις επόμενεςημέρες, ο
ΠολιτιστικόςΤουριστικόςΌμιλος Σελίου, εξέδωσε
ανακοίνωσημε τηνοποίααναβάλει τηνπρογραμ-
ματισμένηπεζοπορία τηςΚυριακής 8Αυγούστου.
Συγκεκριμέναηανακοίνωσηαναφέρει:

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
Μετά τιςδυσάρεστες εξελίξειςμε τιςπυρκαγιές

να καταστρέφουν τα δάσημας και τιςπεριουσίες
τωνσυμπολιτώνμαςκαιτηνενημέρωσητηςΠολι-
τικήςΠροστασίας, ηπρογραμματισμένηπεζοπο-
ρία τηςΚυριακής 8/8 αναβάλλεται.Μόλις λήξει η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα υπάρξει σχετική
ανακοίνωσηγιανέαημερομηνία.



Πολλαπλές είναι οι μεγά-
λες πυρκαγιές σε πάρα πολλά 
σημεία της χώρας εν μέσω 
καύσωνα, ο οποίος μπαίνει 
πια στη δεύτερη εβδομάδα 
του, ενώ εκκενώνονται η μία 
μετά την άλλη οι πυρόπληκτες 
περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι των τε-
λευταίων δυο ημερών αναζω-
πυρώνουν συνεχώς τα μέτω-
πα και οι τεράστιες φλόγες, 
που αλλάζουν φορά ανάλογα 
με τον αέρα, περνάνε σε χρό-
νο ρεκόρ από το ένα σημείο 
στο άλλο, δυσχεραίνοντας  ε-
ξαιρετικά το έργο της πυρό-
σβεσης.

 Επι ποδός…
 Στην Ημαθία η Πολιτική Προστασία και οι μηχανισμοί της 

Π.Ε. και των Δήμων, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Στρατός, εθελο-
ντές - φύλακες δασοφυλακείων και εμπλεκόμενοι φορείς, είναι 
σε ετοιμότητα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι σε συνεχή επιφυλακή σε δύ-
σκολες συνθήκες ενώ έχει αποστείλει ενισχύσεις και σε άλλους 
νομούς που βρίσκονται στο έλεος της φωτιάς. Ήδη έχει ανοίξει 
αντιπυρικές ζώνες ενώ  έχουν τοποθετηθεί επιπλέον δεξαμενές 
(4) στο δάσος του Σελίου.

 Συναγερμός στα κινητά των πολιτών και 
στην Ημαθία

 Ο νομός μας βρίσκεται σήμερα Παρασκευή, στο κίτρινο του 
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλαδή στην κατηγορία κινδύ-
νου 3 (υψηλή).

Ωστόσο, χθες βράδυ μετά τις  9.00, στα κινητά των ημαθιω-
τών χτύπησε συναγερμός (ALERT) από το 112, με το εξής μή-
νυμα: «Πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τις επόμενες η-
μέρες. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προ-
καλέσει πυρκαγιά. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δάση και 
άλση, αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, ειδοποιούμε άμεσα 
την πυροσβεστική στο 199 αν εντοπίσουμε εστία πυρκαγιάς».

 Π.Ε. Ημαθίας: Καθολική απαγόρευση 
κυκλοφορίας σε δάση 

και δασικές εκτάσεις του νομού
 Σε έκτακτο Δελτίο χθες βράδυ από την Π.Ε. Ημαθίας, 

ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ (α.α 15/05-08-2021) 
που ισχύει από  σήμερα Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021.

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και 
δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα, σε κατάσταση ετοιμότητας - επιφυλακής βάσει του 
σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά 
προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των 
έντονων φαινομένων

Ε ι δ ι κότ ε ρ α ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  α ρ ι θ μ . Π ρ ωτ . : Φ -
ΦΚ1/495117/4811 /05-08-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας αποφασίστηκε:

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφό-
ρων κάθε είδους, σε δάση και δασικές εκτάσεις[ενδεικτικά: 
Σέλι – Ξηρολίβαδο – Τρία Πέντε Πηγάδια –  Άλσος Παπά-
γου – Άλσος Πατρίδας (κάτωθεν της Ι.Μ.Π. Δοβρα)  - Άλσος 
Τριλόφου - δημ. Δασος Καστανιας(Παν. Σουμελά) – Δασος 
Ι.Μ. Σφήνιτσας Αγκαθιάς – Δημοσιο Δασος Δασκίου κτλ] της 
Π.Ε. Ημαθίας για σήμερα Παρασκευή 06-08-2021(από τις 
00:00 εώς τις 24:00)

Θα γίνεται καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων 
των οχημάτων που κινούνται στο δάσος.

 Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο σχε-
διασμό και δράσεις για την συμπληρωματική επιτήρηση των 
δασών της Π.Ε. Ημαθίας αντιπυρικής περιόδου 2021, να βρί-
σκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περι-
πολιών τους στους τομείς ευθύνης τους,

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ημαθίας παρακαλούνται  όπως ενισχύ-
σουν το έργο της  Δ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας.

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ημαθίας που έχουν δασικές εκτάσεις στα 
όρια ευθύνης τους, παρακαλούνται όπως προβούν στη λήψη 
όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων.

 Η εφαρμογή της Απόφασης ανατίθεται  στην Δ/νση Αστυνο-
μίας Ημαθίας και την  Δ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας.

Οι παραβάτες της Απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό 
πρόστιμο, σύμφωνα με την ρητή διάταξη της αιτιολογικής έκ-
θεσης επί του άρθρου 34 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης με τίτλο “ Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδί-
κασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010 σύμφωνα με τις 
επιταγές του άρθρου 6, 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και 
λοιπές διατάξεις”.

Η παραπάνω Διάταξη ισχύει μετά την κατάργηση του άρ-
θρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Ιδιαίτερη σύσταση προς τους πολίτες:
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδί-

ων φορέων, όπως Τροχαία κλπ,
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου κατά τη διάρκεια 

εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους 

ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

 Καθαρίζει τα άλση ο Δήμος Βέροιας
 «Με δεδομένο ότι το πολυήμερο κύμα έντονου καύσωνα, 

συνεχίζει να ταλαιπωρεί και την περιοχή μας, είναι προφανές 
ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς είναι υψηλός», 
αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Βέροιας, ο οποίος ενημερώνει  
ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δια του αρμόδιου  Α-
ντιδημάρχου Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής 
Προστασίας, Βασίλη Παπαδόπουλου, προβαίνει σε καθαρι-
σμό (απομάκρυνση εύφλεκτης βιομάζας),  με εργάτες πυροπρο-
στασίας ορισμένου χρόνου, τόσο στο άλσος Παπάγου, όσο και 
στο άλσος της Πατρίδας, ενώ αμέσως μετά η ίδια εργασία θα 
συνεχιστεί σε άλλα άλση και ζώνες μίξης οικισμών με δάσος, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

«Είναι προφανές ότι η ανάγκη καθαρισμού (απομάκρυνση 
χόρτων, κλαδιών) των ιδιωτικών οικοπέδων από τους ιδιοκτή-
τες, εφόσον δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, καθίσταται αναγκαία, 
επιτακτική και επείγουσα, σύμφωνα και πέρα από την απαίτηση 
της νομοθεσίας», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.
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Σε ετοιμότητα Π.Ε. Ημαθίας, Δήμοι, Πυροσβεστική, εθελοντές, φορείς

Μήνυμα συναγερμού στα κινητά των Ημαθιωτών 
για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Που απαγορεύεται από σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις του Νομού 
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδα-
ση.

--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Ονειρομπελάδες – Dreambuilders  (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 6/8, 

Δευτέρα 9/8 στις 20.40

Σκηνοθεσία: Ντον Χολ, Κάρλος Λοπέζ Εστράντα, 
Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα

Σενάριο: Κι Νγκούγιεν, Αντέλ Λιμ

OLD  (Μ.Νάιτ Σιάμαλαν)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Πέμπτη 5/8, Σάββατο 7/8, Κυριακή 8/8, Τρίτη 10/8, 

Τετάρτη 11/8 στις 21.00 
Παρασκευή 6/8 και Δευτέρα 9/8 στις 22.10
Σενάριο, Σκηνοθεσία Μ.Νάιτ Σιάμαλαν
Πρωταγωνιστούν: Γκάελ Γκαρσία Μπερνάλ, Βίκυ 

Κρίπς, Ρούφους Σιούελ, Κεν Λιούνγκ

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακά-
τω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/8/21 - 11/8/21

Νέος κύκλος Βιωματικών 
Σεμιναρίων  του 

«Έρασμου»
 σε Βέροια, Νάουσα 

και Αλεξάνδρεια
Μετά από μια τριετή 

πορεία επιτυχούς δραστη-
ριότητας και σημαντικής α-
ποδοχής από τους συμπο-
λίτες μας,  τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» συνεχίζουν 

δυναμικά με νέο κύκλο συναντήσεων και την α-
παιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται 
μεταξύ άλλων: 

- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών 

σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμά-

των στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν 
ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν 
τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές 
και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμ-
μετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάν-
δρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 
23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.
com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 
-2020). 

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

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας διαθέτει πλέον τον κατάλογό 
της στο διαδίκτυο, μέσω της υπηρεσίας openABEKT, του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην διεύθυνση https://naoussalib.
openabekt.gr/, ενισχύοντας την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση 
των πολιτών στην πληροφόρηση και τη γνώση, οι οποίοι μπο-
ρούν να αναζητήσουν ηλεκτρονικά, τα βιβλία στον πιο πάνω 
σύνδεσμο.

Η ανοικτή παρουσίαση του καταλόγου, η πλοήγηση, η ευέλικτη 
αναζήτηση, καθώς και τα φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης, δια-
σφαλίζουν μια δυναμική εμπειρία εξερεύνησης του περιεχομένου. 

Τα μέλη της βιβλιοθήκης και οι κοινότητες των χρηστών ωφε-
λούνται καθώς λαμβάνουν σύγχρονες και αποτελεσματικές υπη-
ρεσίες. Η υπηρεσία openABEKT συμβάλλει στη διαθεσιμότητα υ-
ποδομών υψηλής ποιότητας για τη βιβλιοθήκη και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στους πολίτες.  

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης προσφέρει στους χρήστες μια 
πολυεπίπεδη επιφάνεια για αναζήτηση στη βάση δεδομένων και 
μεταξύ άλλων προσφέρει επιλογές αναζήτησης, μέσω της χρήσης 

λέξεων «κλειδιών», είτε μέσω σύνθετης αναζήτησης.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα πια να εντοπίσουν τα βιβλία 

που επιθυμούν βλέποντας τα στοιχεία των βιβλίων, καθώς και τις 
περιλήψεις τους και να πραγματοποιήσουν κράτηση τηλεφωνικά 
και ηλεκτρονικά, ώστε  να τα δανειστούν στην επόμενη επίσκεψη 
τους στη Βιβλιοθήκη. 

Στον ηλεκτρονικό κατάλογό της η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νά-
ουσας  καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης 
στους τομείς της φιλοσοφίας, ψυχολογίας, εκπαίδευσης, ιστορίας, 
ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας κ.ά., ενώ το περιεχόμενο του 
καταλόγου της εμπλουτίζεται συνεχώς τόσο με τρέχουσα όσο και 
αναδρομική καταλογογράφηση του υλικού.

Επισημαίνεται ότι το openABEKT  αποτελεί το σημαντικότερο 
Δίκτυο Βιβλιοθηκών της χώρας και έχει διατεθεί σε περισσότερες 
από 2.500 βιβλιοθήκες ιδρυμάτων, ινστιτούτων, μουσείων, κολ-
λεγίων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιστημονικών συλλόγων, 
νοσοκομείων, ΟΤΑ, αρχείων κ.ά. 

Online ο κατάλογος 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας, 

μέσω της υπηρεσίας openABEKT
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέφα-

νου και της Ελισσάβετ, το γένος Μιχα-
λοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΓΕ-
ΩΡΓΙΑ του Δημητρίου και της Ελένης, 
το γένος Μαυροπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Αγία Μαρί-

να Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΑΛΕΠΗΣΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη 

και της Βασιλικής, το γένος Καραμπού-
κα - Σιμιγδάλη, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στο Ν. Μάδυτο Θεσ/
νίκης και η ΙΩΣΗΦΙΔΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗ 
του Πίνδαρου και της Δέσποινας, το 
γένος Αναστασιάδου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Ν. Μαδύτου 
Θεσ/νίκης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣ του Α-

χιλλέα και της Ειρήνης, το γένος Μπου-
γιουκίδου, που γεννήθηκε στο Τσιμκεντ 
Καζαχστάν και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΠΟΛΙΤΟΥΔΗΣΕΒΑΣΤΗ του Νικολάου 
και της Καλλιόπης, το γένος Αγγελή, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτι-
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ««Προμήθεια 
ανταλλακτικών για τις ανάγκες του συστήματος τηλεμετρίας δικτύων 
ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ έτους 2021» για την κάλυψη των αναγκών 
της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσά-
ρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 74.400,00) συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της 23/2021Μελέ-
της και τους όρους της παρούσας διακήρυξης

Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρω-
τοκόλλου της ΔΕΥΑΒ για την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 
μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 
στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 
17/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. Οι προσφορές 
μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτο-
κόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την παραπάνω μέρα και ώρα. Η απο-
σφράγιση διενεργείται δημόσια, και σύμφωνα με την από 11-3-20 
ΠΝΠ άρθρο 10 παρ.1 ( μέτρα προστασίας λόγω κορονοϊού).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων & αντλι-
οστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης κ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, 
(τηλ.: 2331078834, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο 
emailcsdeyav@gmail.com ).

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 
του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr

ΓιατηνΔΕΥΑΒέροιας
ΟπρόεδροςΔ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )       
Διεύθυνση Τεχνικού 
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ΑΔΑ: ΩΗΖ7ΟΛΠ9-ΒΘΥ 

ΑΔΑΜ: 21PROC009033480 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του συστήματος τηλεμετρίας δικτύων 

ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ έτους 2021». 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την ««Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του συστήματος τηλεμετρίας 
δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ έτους 2021» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 74.400,00) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της 23/2021Μελέτης και τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΒ για την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 
στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 17/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 
από 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την 
παραπάνω μέρα και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και σύμφωνα με την από 11-3-
20 ΠΝΠ άρθρο 10 παρ.1 ( μέτρα προστασίας λόγω κορονοϊού). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν 
επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Λειτουργίας και 
Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων & αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης κ. Χρήστος 
Σιδηρόπουλος, (τηλ.: 2331078834, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο email 
csdeyav@gmail.com ). 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr 

 

 

Κοινοποίηση                    Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 

1. Τμήμα Προμηθειών, για την                                                              Ο πρόεδρος Δ.Σ. 
αιτούμενη δημοσιότητα 

2. Επιτροπές Διαγωνισμού      
3. Φάκελος Διαγωνισμού             ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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Καραμανλής προς Μπαρτζώκα: 
Ξεκινάει τέλος του 2021 το μεγάλο 

αρδευτικό έργο Βεργίνα-Μελίκη-Αιγίνιο
Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή 

Τάσου Μπαρτζώκα, γνωστοποιούνται τα ε-
ξής:

«Τέλος του 2021 ξεκινάει η δημοπράτηση 
της μελέτης του μεγάλου αρδευτικού έργου 
«Βεργίνα-Μελίκη-Αιγίνιο», με επίσημη, έγ-
γραφη απάντηση του Υπουργού Υποδομών, 
κ. Καραμανλή, προς τον Τάσο Μπαρτζώκα, 
ο οποίος με παρέμβασή του ανέδειξε εκ 
νέου το θέμα κατασκευής του έργου, φέρνο-
ντας το ζήτημα στη Βουλή.

Όπως είχε επισημάνει ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας στην κοινοβουλευτική ερώτησή 
του προς τον Υπουργό, η κατασκευή του 
αρδευτικού είναι ζωτικής σημασίας για τον 
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, καθώς 
στην περιοχή υφίσταται ελλιπής άρδευση. 
Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερα δυσμενή ε-
πίδραση, τόσο στην πρωτογενή παραγωγή, 
όσο και στην απόκτηση εισοδήματος των 
καλλιεργητών. Παράλληλα, οδηγεί και σε 
ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση εναλλακτικών 
υδάτινων πόρων, με αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Η δέσμευση του Υπουργού για έναρξη της δημοπράτησης της μελέτης του έργου,  στο τέλος του 2021, είναι και η ηχηρότερη απάντηση στη διασπορά 
ανακριβειών περί «παγώματος» του έργου από εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. 

Από τη μεριά του ο Τάσος Μπαρτζώκας δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος του έργου, καταβάλλοντας κάθε 
προσπάθεια να τηρηθούν οι χρόνοι και να παραδοθεί στην περιοχή ένα σύγχρονο αρδευτικό, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς το-
μέα και στην οικονομική ανάπτυξη των γεωργών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  
, το τηλέφωνο του 
Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, πεθερού 
και παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΟΥΤΟΒΑ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος, Τα τέκνα
Οι νύφες, Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦ.
ΚΑΣΤΡΗ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ημαθίας: 
Συνεδρίαση Ν.Ε. 

με αυστηρή κριτική 
στην Κυβέρνηση 

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνονται τα 
εξής:

«Με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η χώρα μας, αλλά και ιδιαίτερα ο νομός μας, συνεδρίασε η 
διευρυμένη Ν.Ε του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ Ημαθίας με την παρουσία όλων 
των μελών της και με την συμμετοχή στελεχών των τοπικών οργα-
νώσεων. 

Τα δύο τελευταία χρόνια απέδειξαν με τον χειρότερο τρόπο, 
πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνησης της Ν.Δ. 

Έχουν αποτύχει σε όλα τα κρίσιμα θέματα. 
-Την πανδημία την διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με 

την μέθοδο της κολοκυθιάς και την πλήρη απαξίωση της Δημόσιας 
Υγείας.

-Τον εμβολιασμό με τον διχασμό του λαού και τις αντιφατικές 
ανακοινώσεις και προπαγάνδα από τα «πέτσινα» ΜΜΕ.

-Την Παιδεία με την ολοφάνερη ταύτιση τους με την ιδιωτική 
εκπαίδευση και τον αποκλεισμό των φοιτητών από τα Δημόσια 
Πανεπιστήμια. 

-Την οικονομία, την προσέφερε δώρο στους βιομηχάνους, 
στους τραπεζίτες, στους «δικούς της» ανθρώπους, ανεβάζοντας 
το χρέος της χώρας μας σε δυσθεώρητα ύψη για ακόμη μια φορά.

-Η Περιφέρεια, εγκαταλείφθηκε πάλι στη τύχη και στη φτώχεια  
της και για το μόνο που νοιάστηκε η κυβέρνηση της Ν.Δ. ήταν να 
«φυτέψει» φαραωνικά αιολικά πάρκα και να ξεριζώσει Νοσοκο-
μεία. 

-Στην διαχείριση κρίσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή. 
Aνυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις τεράστιες πυρκαγιές 
που μαίνονται στη χώρα, καθώς μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες έ-
γινε στάχτη πάνω από το 50% της καμένης έκτασης που συνήθως 
καίγεται σε μια ολόκληρη αντιπυρική περίοδο. Ο επισκέπτης Πρω-
θυπουργός, σε ένα διάλλειμα από τις διακοπές του μαζί με τον πε-
ριφερόμενο στα κανάλια Περιφερειάρχη Πατουλη σε ένα κρεσέντο 
επικοινωνιακής προπαγάνδας ,’’είδαν ότι όλα πήγαν σύμφωνα με 
το σχέδιο της Πολιτικής προστασίας’’.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα, έχουν αποστερήσει από 
την ανίκανη κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάθε επιχείρημα, κάθε λογική 
απάντηση. Με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί και πάλι τη γνωστή 
συνταγή της τακτικής των ψεμάτων, της συκοφαντίας και της δολο-
φονίας χαρακτήρων. 

Από αυτή την τακτική δεν μπόρεσε φυσικά να εξαιρεθεί κι η 
Ημαθία. 

Παλιότερα ήταν η συμφωνία των Πρεσπών που με την ακρο-
δεξιά τους πρακτική, έφτασαν μέχρι και στην στοχοποίηση και στις 
απειλές κατά της ζωής των βουλευτών μας. Τώρα με αφορμή την 
αλλαγή της βουλευτικής έδρας, ξεκίνησαν ένα νέο πόλεμο λάσπης 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ, τα μέλη και τα στελέχη του, ακόμη και 
προς τους εκπροσώπους μας βουλευτές στο ελληνικό κοινοβού-
λιο. Διαδίδουν ψέματα, φήμες και συκοφαντίες περί διάσπασης, 
διχασμού κι ότι άλλο μπορεί να γεννήσει η φαντασία των πιο ευ-
φάνταστων από τα «παπαγαλάκια» του κυβερνώντος κόμματος. 
Είμαστε για ακόμη μια φορά στην ατυχή και καταδικασμένη σε 
αποτυχία   προσπάθεια, να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους μας 
και τους προοδευτικούς πολίτες, που βλέπουν να συσπειρώνονται 
σταθερά γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Αυτό δεν δείχνει μόνο την ένδεια πολιτικών επιχειρημάτων, αλ-
λά και τον φόβο μπροστά στην ολοένα κι αυξανόμενη δύναμη του 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τόσο στην Ημαθία, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Η μόνη διάσπαση που βλέπει ξεκάθαρα όλος ο λαός, είναι εκείνη 
της κυβέρνησης από τη λογική, αλλά και από το πολιτικό και κοι-
νωνικό ήθος.

Δεν θα ασχοληθούμε πλέον με την αρρωστημένη φαντασία 
των συκοφαντών. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και όλος 
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας, έχει να δώσει μεγάλο αγώνα μαζί με τους 
πολίτες, όχι μόνο για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και 
για να σχεδιάσουμε έντιμα, προοδευτικά, ενωμένα, μαζί με τον 
λαό και τα κινήματα, το μέλλον της χώρας. Ένα μέλλον που όσο 
παραμένει η κυβέρνηση της Ν.Δ. στην εξουσία, θα γίνεται ολοένα 
και πιο ζοφερό. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση.
Με την ίδια σκοπιμότητα με την οποία εξυπηρετεί τα μεγάλα 

ιδιωτικά συμφέροντα σε κάθε τομέα, έτσι συνεχίζει να επιτίθεται 
στον ελληνικό λαό εξυπηρετώντας σταθερά τους λίγους και εκλε-
κτούς φίλους, ως οι μεγαλύτεροι ντίλερς συμφερόντων που πέρα-
σαν ποτέ από τα κυβερνητικά έδρανα αυτής της χώρας .

Είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
Είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη για τη νέα γενιά.
Είναι  μια κυβέρνηση επικίνδυνη για την οικονομία της χώρας, 

για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες.
Είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη και για το περιβάλλον και για 

τον φυσικό πλούτο της χώρας.
Είναι  μια κυβέρνηση επικίνδυνη για την Δημοκρατία, την Κοι-

νωνία, τον Πολιτισμό.
Είναι  μια κυβέρνηση επικίνδυνη για το μέλλον της χώρας μας.
Είναι μια κυβέρνηση που βασίστηκε σε ψέματα και συκοφαντί-

ες για να ανέβει στην εξουσία και με την ίδια πρακτική προσπαθεί 
να κρατηθεί.

 Όσο γρηγορότερα, λοιπόν φύγει από την εξουσία, τόσο το κα-
λύτερο για τον ελληνικό λαό.

Τα μέλη και  τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι πρώην και νυν βου-
λευτές, δίνουμε καθημερινά τις μικρές και μεγάλες μάχες μαζί με 
το λαό της Ημαθίας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Συνεχίζουμε πιο δυνατοί πιο αποφασισμένοι».

ΠΑΝΗΓΥΡΗ
Ι.  Ν.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Από την ενορία των Αγίων Αναργύρων Βεροίας γίνεται γνωστό ότι την 
προσεχή Παρασκευή 6 Αυγούστου στα πλαίσια του εορτασμού της Δεσπο-
τικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει το 
ομώνυμο παρεκκλήσι της ενορίας που βρίσκεται την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμ-
μα:

Παρασκευή 6 Αυγούστου
7:30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Ευλογία και διανομή σταφυλιών.
7:00 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση Παναγίας.
Να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι το βράδυ της Πέμπτης, στον πανηγυρίζοντα 

ναό θα τελεστεί Αγρυπνία που θα ξεκινήσει στις 9:30.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Η Μικρή Παράκληση 
της Υπεραγίας 

Θεοτόκου από τον 
Μητροπολίτη στο Κλειδί

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μικρή Παράκληση της Υπε-
ραγίας Θεοτόκου. Παράλληλα κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου.

Θερινό ωράριο 
λειτουργίας φαρμακείων

Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι κατά 
το χρονικό διάστημα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από

Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 έως 16:00, βάσει 
της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.



Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών 
υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις για την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους, από σήμερα ο ΟΑΕΔ συμμετέχει 
στην ενιαία κυβερνητική υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών support.gov.gr

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην Ε-
νιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) αιτήματα υποστήριξης 
και μετά από την επεξεργασία των αιτημάτων από τον ΟΑΕΔ, οι πολίτες θα 
παραλαμβάνουν τις απαντήσεις τους στο ενιαίο αποθετήριο απαντήσεων. 
Συγκεκριμένα, οι αρχικά προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν θέματα σχε-
τικά με:

• Έκδοση / Ανανέωση Δελτίων Ανεργίας
• Ενημέρωση Στοιχείων Μητρώου Ανέργων
•  Βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΔ (πχ βεβαίωση ανεργίας, κ.α.)
• Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
• Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Εγγεγραμμένους Ανέργους και Επι-
χειρήσεις και 

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το Δίκτυο EURES 
Σταδιακά οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα επεκτείνονται με απώτερο 

σκοπό να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από το εύρος των υπηρεσι-
ών του Οργανισμού.

Η ένταξη του ΟΑΕΔ στο support.gov.gr εντάσσεται στην ευρύτερη προ-
σπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτη-
σης των πολιτών,  που έχει  θέσει ως προτεραιότητα ο Υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης και αποτελεί ένα ακόμη βήμα της στρατηγικής του 
Οργανισμού που στοχεύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη δημιουρ-
γία ενός εκτεταμένου συνόλου υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε 
συνέχεια της επέκτασης των e-υπηρεσίων, τη λειτουργία της πλατφόρμας 
«ψηφιακών ραντεβού» myOAEDlive, τον επανασχεδιασμό του ιστότοπου 
www.oaed.gr και της νέας εφαρμογής OAEΔapp για κινητά και tablet.
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ΑΔΑ: ΨΙΘΓ7ΛΛ-Ε5Ν-2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/41/452456(1819)/05-08-21 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 

Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή – Βελτίωση 
υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Ση-
ματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» 
με προϋπολογισμό 650.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 50232000-0. «Συ-
ντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών»

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με  προϋπολογισμό 
524.193,55 €  ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλε-
πτα, απολογιστικά και αναθεώρηση )

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

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 
η 07/09/2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00πμ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , της με αρ. 166278/30-
06-2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β’) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗ-
Σ-Δημόσια Έργα».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  Α/Α 
180281 , καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτου-
σας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53640, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Γεράσιμο 
Ξαγοράρη.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»    και που είναι εγκατεστημένα 
σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

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

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και

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

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 10.483,87 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 
δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  06/11/22, με-
τά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι δεκατριών  (13) μήνες.

4. Το εν προκειμένω έργο , προϋπολογισμού 650.000,00 Ευ-
ρώ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του Τεχνικού Προ-
γράμματος Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας χρηματοδοτούμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 35/4-06-21(ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) 
απόφαση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτι-
κών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2021 
στο  οποίο  έχει  περιληφθεί  το  έργο  του  θέματος με Κωδικό 
2131ΗΜΑ002ΚΑΠ20 και ΚΑΕ  02.02.724. 9781.α.31 και έχει 
εγκεκριμένη πίστωση σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. 35/4-06-21(Ω-
ΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας για το ποσό των 300.000,00€ για το έτος 2021. 

5. Έχει εκδοθεί η με Α.Π. 222699(2163)/19-04-21 και Α/Α 2071  
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης 150.000,00 € για το 
έτος 2021 με ΑΔΑ: 9ΧΝ67ΛΛ-ΧΨ7 & ΑΔΑΜ: 21REQ008490616 
2021-04-19 και αριθμό καταχώρησης α/α 2017 στο Βιβλίο Εγκρί-
σεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.

6. Επίσης έχει εκδοθεί Α.Π.  347708(3113)/17-06-2021 και Α/Α 
2515  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Συμπληρωματικής Πί-
στωσης 150.000,00 € για το έτος 2021 με ΑΔΑ: Ψ1667ΛΛ-ΖΔΓ & 
ΑΔΑΜ: 21REQ008783169 2021-06-18  και αριθμό καταχώρησης 
α/α 2557 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. 
της ΠΚΜ..  

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

7.   Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8.   Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 04-08-21(ΑΔΑΜ: 21PROC009032163 2021-
08-04)

Βέροια,  29/06/2021
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

Προσλήψεις τριών
 εργατών με δίμηνες

 συμβάσεις 
στον Δήμο Νάουσας

Στην πρόσληψη δύο εργατών Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης (ΥΕ) φροντίδας αδέσποτων ζώων για κατεπεί-
γουσες ανάγκες με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  και για 
διάστημα δύο μηνών,  καθώς και ενός εργάτη καθαριό-
τητας ΥΕ με δίμηνη σύμβαση εργασίας  για την Διεύθυν-
ση Περιβάλλοντος , θα προβεί ο Δήμος Νάουσας.

Αιτήσεις  θα υποβάλλονται από 6/8/2021 έως 
10/8/2021.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο 
Προσωπικού του Δήμου, στα τηλέφωνα   23323 50336 
και 23323 50335. 

Αποζημιώσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ 
σήμερα από τον ΕΛ.Γ.Α.

-Στην Ημαθία, 98.158,18 για 104 δικαιούχους
«Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου ύψους 2.074.254,26 

ευρώ σε 1.838 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος με αφορμή την καταβολή 
των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου. 

Με αυτή την πληρωμή συνεχίζεται η διαδικασία πληρωμής αποζημιώσεων για ζημίες του έτους 2021, συντομότερα απ’ ότι συνέβαινε στο 
παρελθόν, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κατανομή στο νομό Ημαθίας, αντιστοιχούν 98.158,18 για 104 δικαιούχους.

Σήμερα το βράδυ 
Ψεκασμός στο Κλειδί, 

για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών
Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί ψε-

κασμός ULV για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών, από τον ανάδοχο 
φορέα του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, το βράδυ της Παρασκευής 06 Αυγούστου 2021 από 
τις 23:00 μ.μ. μέχρι τις 01:00 π.μ. στην τοπική κοινότητα Κλειδίου, με χρήση 
εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να μην δημιουργηθεί ο πα-

ραμικρός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, παρότι η ουσία που θα χρη-
σιμοποιηθεί για τον ψεκασμό αποδομείται τάχιστα, θα πρέπει να ληφθούν 
υποχρεωτικά από τους κατοίκους, τα ακόλουθα μέτρα:

• Κατά την έναρξη του ψεκασμού μέχρι και μία ώρα μετά τον ψεκασμό α-
παγορεύεται να κυκλοφορούν άνθρωποι. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί 
και για τα οικόσιτα ζώα.

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν στο δρόμο απ’ 
όπου θα περάσει το ψεκαστικό όχημα θα πρέπει να είναι κλειστά έως και μία 
ώρα μετά τον ψεκασμό.

• Η μπουγάδα, τα παιδικά παιχνίδια και τυχόν τρόφιμα που βρίσκονται στις αυλές πρέπει να έχουν μαζευτεί πριν την ώρα του ψεκασμού και για μία 
ώρα μετά.

• Τα ζώα πρέπει να απομακρυνθούν ή να σταβλιστούν και να προφυλαχθούν τα μικρά τους, κατά τη διέλευση του ψεκαστικού.
• Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να απομακρύνουν προσωρινά τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα που χρησιμοποιεί-

ται είναι τοξικό για τις μέλισσες.
Σε τυχόν περίπτωση έκθεσης στην ουσία του φαρμάκου, μπορεί ενδεχομένως να προκληθεί παροδικός εθισμός του δέρματος ή παροδικός ερεθι-

σμός του αναπνευστικού συστήματος, ειδικά στα ευαίσθητα ή αλλεργικά άτομα. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ή τηλεφωνήστε 
στο 210-5212054 και 210-5212000. 

Ο ΟΑΕΔ τώρα και στο support.gov.gr 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών



Την πρώτη της 
προπόνηση εν 
όψει της νέας 

αγωνιστικής σεζόν 
πραγματοποίησε την 
Τετάρτη το απόγευμα 
στο προπονητικό της 
κέντρο η Βέροια.

 Στο πρώτο ραντεβού πα-
ραβρέθηκαν όλοι οι αθλητές
που αναδείχθηκαν πρωταθλη-
τές στην Football League και
παρέμειναν στον σύλλογο, τα
νέα αποκτήματα (Δημόπουλος,
Γαβριηλίδης, Ορφανίδης), οι
Μανσούρ,Περδίκης και Ισαακί-
δηςπουβρίσκονταιπολύκοντά
στην ομάδα και οι νεαροί από
την Κ19Αδαμίδης, Φωτόπου-
λος,Χαβιερόπουλος,Λαζεκίδης,
Λιτζιανιώτης,Χερίδης.

Στην«πρώτη»της«Βασίλισ-
σας» εκ μέρους της διοίκησης
παραβρέθηκε ο Κωνσταντίνος

Μπίκας,Παρόντες ήταν επίσης
ο Γενικός Διευθυντής Γιώτης
Τσαλουχίδης και ο  ΓενικόςΑρ-
χηγόςΘωμάςΤρούπκος.

ΟΠαύλοςΔερμιτζάκηςέκανε
τηνπρώτη τουπροπόνηση με
τους νέους του συνεργάτεςΑ-
λέξηΒεργώνηκαιΓιάννηΜατζι-
αρίδηαλλά και τους«παλιούς»
Θόδωρο Γκίτκο και Χρήστο
Βοργιατζίδη.

Σεδήλωσήτουοκ.Δερμιτζά-
κηςτόνισε:

«Είναι μια νέα αρχή. Εύχο-
μαι να έχουμε την υγεία μας
καιεπιτυχίεςόπωςτηνπερσινή
σεζόν αλλά να μην έχουμε τα
προβλήματαπου δημιούργησε
ο covid.Υπάρχει καλή διάθεση
απόόλους, από τοπροπονητι-
κότιμπουείναισχετικάνέοαλ-
λάμεγνώριμαπαιδιά,απότους
ποδοσφαιριστέςπου ήρθανσε
καλή κατάσταση και με καλή
ψυχολογία, για να μπορέσουμε

να δημιουργήσουμε μια ομάδα
που θα χαιρόμαστε εμείς και ο
κόσμοςναβλέπουμεκαιναπε-
τύχουμεστόχουςαντάξιους του
συλλόγου.Ημεταγραφική κίνη-
σηγια εμάς έχει ξεκινήσειαλλά
δεν έχει ολοκληρωθεί. Κοιτάμε
ποδοσφαιριστέςσεσυγκεκριμέ-
νες θέσεις και μεσυγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Εύχομαι πριν
το δεύτεροστάδιο τηςπροετοι-

μασίαςναείμαστεκομπλέ».
Απαντώντας σε ερωτήσεις,

ο κ.Δερμιτζάκης είπε ότι θαα-
ποκτηθούνάλλοι έξιποδοσφαι-
ριστές.

Οι προπονήσεις θα συνεχι-
στούν τις επόμενες ημέρεςστο
προπονητικό κέντρο ενώ πα-
ράλληλα οιποδοσφαιριστές θα
περάσουν ιατρικά και εργομε-
τρικάτεστ.
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Α2 Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας
Ξεκίνησεηδιάθεσηδιαρκείας

2021-2022

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι 
ξεκίνησε η διάθεση των καρτών διαρκείας 

για την αγωνιστική σαιζόν 2021-22.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΤΙΜΩΝ
SILVER:50€
GOLDVIP:100€
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ:30€

Ηκάρταδιαρκείας εξασφαλίζει στον κάτοχό της την είσοδο
σεόλουςτουςεπίσημουςεντόςέδραςαγώνεςγιατοΠρωτάθλη-
μα τηςΑ2ΕθνικήςΚατηγορίας, τοΚύπελλοΕλλάδας και τους
ενδεχόμενουςφιλικούςαγώνεςήτουρνουάπουθαδιεξαχθούν
στοΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου. Ως ημερομηνία έναρξης του
ΠρωταθλήματοςέχειοριστείαπότηνΕΟΚη16ηΟκτωβρίου.

Ωςδιοικούσαεπιτροπήκάνουμεό,τιείναιανθρωπίνωςδυνα-
τόγιατηνποιοτικήστελέχωσητηςομάδαςκαιτηνόσοτοδυνα-
τόνκαλύτερηπαρουσίατηςστιςδιοργανώσειςπουθασυμμετά-
σχει την ερχόμενηαγωνιστική χρονιάστοπολύανταγωνιστικό
πρωτάθληματηςΑ2,όπωςαυτόπροδιαγράφεται.Καθώςείναι
εξαιρετικά αβέβαιο αν θα κυκλοφορούνμεμονωμένα εισιτήρια
γιατουςεντόςέδραςαγώνες(άραπιθανόνηείσοδοςστογήπε-
δοήηζωντανήπαρακολούθησητουαγώναμέσωYouTubeθα
είναιεφικτήΜΟΝΟστουςκατόχουςκαρτώνδιαρκείας),καλούμε
όλους τουςφίλους τουαθλητισμούκαι τουμπάσκετγιαακόμα
μιαφορά ναστηρίξουν τηνπροσπάθειά μας και ναπροβούν
στηνπρομήθειατουεισιτηρίουδιαρκείαςτους.Ηκίνησηαυτή,
εκτόςαπόσημειολογικήένδειξηστήριξηςτηςομάδαςμας,απο-
τελείκαιμιαπολύσημαντικήένεσηοικονομικήςενίσχυσης.

ΕΙΣΟΔΟΣΣΤΟΓΗΠΕΔΟ
Υπενθυμίζουμεότιγιατηνείσοδοστογήπεδοθαισχύουντα

υγειονομικάπρωτόκολλακαιοιεκάστοτεόροικαιπροϋποθέσεις
πουεφαρμόζονταιμεαπόφασητηςΠολιτείαςτηδεδομένηχρο-
νικήστιγμήκαιγιατουςοποίουςθασαςκρατάμεενήμερους.

ΣΗΜΕΙΑΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέλου7,Βέροια.2331060977
ΚατάστημαΒΕΝΕΤΤΟΝ,Τσούπελη5,Βέροια,2331070557
Περισσότερεςπληροφορίεςστο6932335069(κοΛαζόΗλία)

Παύλος Δερμιτζάκης.» Εύχομαι υγεία
και να έχουμε τιε ευτυχίες όπως και πέρσι»

Ανακοίνωση
συνεργασίας

ΗΚικήΧουτζοπούλουμαζί μας και την νέααγωνιστικήπερίοδο!
Μία καλογυμνασμένηαθλήτρια «γέννημαθρέμμα» του Γ.Α.Σ.ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑ.

Κυρίαρχοστοιχείο στοπαιχνίδι της τα ευθύβολα καρφιά και το
δυνατόσέρβις!
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ΤΕΝΙΣ
Στην Εθνική Ελλάδος η Λένη Λαζαρίδου

Η επιβράβευση για τηνπετυχημένηπορεία ήρθε για τηΛένηΛαζαρίδου, με τηνπρό-
σκλησήτηςστηνΕθνικήΕλλάδος,μετάαποτιςσπουδαίεςεμφανίσειςτηςστουςπρόσφα-
τουςΠανελλήνιουςΑγώνεςΕφήβων-Κορασίδων2021καιτιςεπιτυχίεςτηςστουςδιεθνείς
αγώνεςτηςITF.

Ημιαπρώτηκαιοιδυοτρίτεςθέσεις(γιατρίτηχρονιά)στακορίτσια18ετών(Κ18)από
την16,5ετώνΛένητηνοδήγησεστηνΕθνικήκαιστησυμμετοχήτης στοΠανευρωπαικό
ομαδικό κοριτσιών  στηπόληMaglie της Ιταλίας (2021EUROPEΑΝSUMMERCUPS -
REINACUP)μετιςσυναθλήτριεςτηςΓεωργιάδουκαιΡουσσοπούλου.

Καλήεπιτυχίακαιδιακρίσειςστηνβεροιώτισσατενίστριακαιμετοεθνόσημο!

Στη Βέροια θα 
αγωνίζεται 
από τη νέα 

σεζόν ο πρώην 
ποδοσφαιριστής 
των ακαδημιών της 
Ξάνθης, Κώστας 
Ισαακίδης.

Όπως  αναφέρε ι  το
thrakisports, ο 18χρονος
(γεν. 2003) επιστρέφει ου-
σιαστικάστηνπεριοχή από
όπου κατάγεται, την Ημα-
θία, και εντάσσεται στο ρό-
στερ της «Βασίλισσας του
Βορρά», δίνοντας μάλιστα
τοπαρόνστηνπρώτηπρο-
πόνηση της ομάδας για τη
νέασεζόν.

Ο ταλαντούχος κεντρώ-
οςποδοσφαιριστής είχε ξε-
χωρίσει και επιλεχθεί πριν
περίπου μία τετραετία από τους αν-

θρώπους της θρακιώτικης ΠΑΕ και
τον ενέταξαν στις ομάδες των τμη-

μάτωνυποδομής.Ήτανμά-
λιστα ο τρίτος κατά σειρά
ποδοσφαιριστής που είχε
αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ
ΚουλούραςμετάτουςΔημή-
τρηΜελιόπουλο και Γιάννη
Ιωάννου.

Στα χρόνια που άνηκε
στην ομάδα τηςΞάνθης α-
γωνίστηκεσεόλεςτιςηλικι-
ακές ομάδες των τμημάτων
υποδομής (Κ15, Κ17 και
Κ19), ενώ είχε υπογράψει
και επαγγελματικό συμβό-
λαιο.Ηπιοδύσκοληστιγμή
αφενός στην καριέρα του
στονΑΟΞαποτέλεσετογε-
γονόςπωςήτανμεταξύτων
παιδιών που συμπεριλή-
φθηκανστις αποστολές για
τα δύοπαιχνίδια των μπα-
ράζκόντραστονΑπόλλωνα
Σμύρνης.

ΟΚώστας Ισσακίδηςθα
μετέχει στην αποστολή για

την βασικήπροετοιμασία της ομάδας
στονΒώλακα..

Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την 
ομαλή και ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις προπονήσεις. 
Τα μέλη μας υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους φωτοτυπία 

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

ΣτιςπροπονήσειςτηςΒέροιας
οΚώσταςΙσαακίδης

Α2Μπάσκετ
Παραμένει στον Φίλιππο ο Φαίδων Παραπούρας

ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης με χαράανακοινώνει
τηνανανέωσητηςσυνεργασίαςτηςμετονΦαίδωναΠαραπού-
ρα.Ο32χρονοςSGθαφοράειτηναγαπημένητουερυθρόλευκη
φανέλαμε τοΝο 13 για 5ησυνεχόμενη χρονιά και είναι ένας
ακόμααθλητήςαπότοΝομόΗμαθίαςοοποίοςαγωνίζεταιστην
ομάδαμας, ενισχύονταςπεραιτέρω το τοπικόστοιχείοστορό-
στερτης.

ΟΦαίδωνας,οοποίοςαποτελεί τα τελευταίαχρόνιακαιμέ-
λοςτουπροπονητικούteamτουΑθλητικούΚολλεγίουτουΦιλίπ-
που,ξεχωρίζειγιατοεξαιρετικότουσουτέξωαπότα6,75m.Την
περασμένησαιζόν,σε15συμμετοχέςείχε11ppgκαι5rpgσε29
λεπτάσυμμετοχής,έχονταςποσοστό50%στασουτ3πόντων.

Φαιδωνάρα,ξέρουμεόλοιστηνομάδαότιπέρασεςέναπολύ
δύσκολοδιάστημα τελευταία και σου ευχόμαστε ναηρεμήσεις,
ναείσαιγερός,νασυνεχίσειςνα«ματώνεις»τααντίπαλακαλά-
θιασεκάθεαγώνακαιναχαρείςμιαολοκληρωμένημπασκετική
χρονιά.

Ακόμαεπτά
ανανεώσεις
ανακοίνωσε

οΜέγαςΑλέξανδρος
Τρικάλων

Άλλες επτά ανανεώσεις ποδοσφαιριστών
από τοπερσινό ρόστερ, ανακοίνωσε οΜέγας
ΑλέξανδροςΤρικάλων,πουθαείναιομοναδικός
εκπρόσωποςτηςΗμαθίαςστονέοπρωτάθλημα
τηςΓ’Εθνικήςκατηγορίας.

Αναλυτικά:
ΗδιοίκησητουΜ.Αλεξ.Τρικάλωνείναιστην

ευχάριστη θέση να ανακοινωση την ανανέωση
τηςσυνεργασίαςμετουςπαρακάτωπαίκτες:

ΤσιριδηςΝικόλαος,ΑτανασωφΧρήστος,Χα-
τζοπουλος Νικος, Κιρκιλιανίδης Ηλίας, Πικος
Λαζαρος, ΚατραναςΑλέξανδρος,Αρβανιτιδης
Αντώνιος.

Τους ευχόμαστε να έχουν μια ακόμη επιτυ-
χημένηποδοσφαιρική χρόνια χωρίς τραυματι-
σμούς.

«Κ»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό19-
07-2021 μέχρι 
25-07-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/07/2021 έως 30/07/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

ΦίλιπποςΒέροιας–Handball
Ενίσχυση με Vucko Mrvovic 

διεθνή Σέρβο

Το τμήμα χάντμπολ τουΦιλίππου, ενισχύεται δυναμικά με ακόμα
ένανπαίκτηαπότηΣερβία.

Ολόγοςγιατονδιεθνή,VuckoMrvovic,οοποίοςαπόταγήπεδατης
Σερβίας,τηνέααγωνιστικήπερίοδο,θαπαίζεισταγήπεδατηςΕλλάδας
μετηνφανέλαμας,απότηθέσητουΠεριφερειακού.

Σε αυτό το σημείο βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε πως για τον
Vucko,ηέδρατωναγώνωνμας,τοΦιλίππειο,αποτελείγνώριμομέρος
καθώςέπαιξετονΔεκέμβριοτου2018μετηνΕθνικήΕφήβωντηςΣερ-
βίαςφιλικό,ενάντιαστηνΕθνικήΕφήβωνΕλλάδας!

ΟVucko είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Σερβικού χά-
ντμπολ.Έχει ύψος1.98, και μετράει ήδηστο ενεργητικό του31συμ-
μετοχέςσεπαιχνίδιαΝέων–Εφήβων τηςΣερβίας, ενώαξιοσημείωτη
είναικαιησυμμετοχήτουστηνΑ’κατηγορίαστοΣερβικόΠρωτάθλημα
μετηνSpartakSubodica.

Με τηναπόκτηση τουVucko,οι ξένοιπαίκτεςστηνομάδαδιαμορ-
φώνονταισεπέντε(BorysKriuchkov,AlanAgovic,MiloSofranac,Emir
Mujic),κιέπεταισυνέχεια..

Σε δηλώσεις τουοVuckoMrvovicανέφερε: «Είμαιπάραπολύ εν-
θουσιασμένοςπουεντάσσομαιστοδυναμικότουΦιλίππου.

Σίγουρα,είναιμιανέακαισπουδαίαεμπειρίαγιαμένα.Μιακαινού-
ριασελίδαστηζωήμουκαιτηνεπαγγελματικήμουκαριέρα.Προσχωρώ
στονΦίλιππομε την επιθυμία και την ελπίδαότι θα κατακτήσουμε το
πρωτάθλημαφέτοςκαιθαανέβουμεστοθρόνο.ΟΦίλιπποςείναιένας
σύλλογοςμεμεγάληιστορίακαιαξίζειτακαλύτερα.Θακάνωότικαλύτε-
ρομπορώγιατηνέααγωνιστικήσεζόν.»

VuckoκαλωσήρθεςστονΦίλιππο!Σουευχόμαστευγεία,δύναμηκαι
καλήαγωνιστικήχρονιά!

Για τις 18 Σεπτεμ-
βρίου ορίστηκε 
η έναρξη του 

πρωταθλήματος της 
Handball Premier για 
τη νέα αγωνιστική 
περίοδο. Η ΑΕΚ μετά 
την κατάκτηση του 
φετινού τίτλου ετοι-
μάζεται για μια ακόμη 
σεζόν που θα επιδιώξει 
να διατηρηθεί στην 
κορυφή.

ΤοΔ.Σ. τηςΟΧEαποφάσισε
το νέο πρωτάθλημα να ξεκινή-
σει λίγο νωρίτερα σε σχέση με
άλλεςσεζόν έτσιώστε ναυπάρ-
χουν χρονικάπεριθώρια σεπε-
ρίπτωσηπου χρειαστεί να γίνει
κάποιααναπροσαρμογή τουαρ-
χικού προγράμματος λόγω της
πανδημίας. Η κλήρωση για το

πρόγραμμα της νέας σεζόν θα
διεξαχθεί τέλοςΑυγούστου ενώ
να θυμίσουμεπως και φέτος το
πρωτάθλημαθαξεκινήσειμεδύο
ομίλους.

Αναλυτικά: 1ος όμιλος (Νό-
τος):ΑΕΚ,ΔιομήδηςΆργους, Ι-
ωνικός ΝΦ,ΑΣΕΔούκα,Άρης
Νικαίας,HCΣαλαμίνα,Ολυμπια-
κόςΣΦΠ.

2ος όμιλος (Βορράς):ΠΑΟΚ,
Δράμα 1986, ΑΕΣΧ Πυλαίας,
ΦίλιπποςΒέροιας,ΑερωπόςΈ-
δεσσας, Ζαφειράκης Νάουσας,
ΦαίακαςΚέρκυρας

Ηανακοίνωση τηςΟΧΕανα-
φέρει:Τανέαπρωταθλήματατης
HandballPremierκαι τηςΑ1Γυ-
ναικώνθαξεκινήσουνστις18Σε-
πτεμβρίου2021,ενώηκλήρωση
θαπραγματοποιηθείτοτελευταίο
δεκαήμερο τουΑυγούστου. Το
Δ.Σ. τηςΟΧΕμεομόφωνηαπό-
φαση του όρισε την νέαΚεντρι-
κή ΕπιτροπήΔιαιτησίας με την
ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος:
ΚώσταςΚατσίκης,Μέλη:Δημή-
τρηςΤσάκωνας, ΓιάννηςΜεϊμα-
ρίδης,ΣωτήρηςΜίγκας,Γιώργος
Ανταλής. Πλέον στις τάξεις της
ΑΕΚμετρούναντίστροφαγιατην
έναρξητηςπροετοιμασίαςπουέ-
χειοριστείγιατηνπροσεχήΤρίτη
το απόγευμα στην αίθουσα «Γ.
Κασιμάτης».

Παρασκευή 06-08-2021

16:00-21:00 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓ ΙΟΥ  Ι .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38

23310-29551

16:00-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΛΗΑΣ 4 23310-

60064

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ6,ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ6,ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ23310-63620

Φαρμακεία

Στις18Σεπτεμβρίουηπρεμιέρα
τηςHandballPremierκαιΑ1γυναικών

Γ’Εθνική
Έτσι διαμορφώνεται

ο χάρτης της νέας σεζόν
Οιεκκρεμότητες

ΗΓ’Εθνική της νέαςσεζόν αριθμεί μέχρι στιγμής 82 ομάδες
που θα αγωνιστούν σίγουρα τηνπρoσεχή αγωνιστικήπερίοδο,
ενώ είναι σε εκκρεμότητα οι δηλώσειςσυμμετοχής όσωνδεν θα
παίξουνστηSuperLeague2.

Οι78ομάδεςτηςκατηγορίαςδήλωσανσυμμετοχήστοπρωτά-
θληματηςΓ’Εθνικής,συμπεριλαμβανομένωντουΟρφέαΞάνθης*
που αποσύρθηκε από την άνοδοστηSuper League 2 και των
τριών τηςFootball League (ΑπόλλωνΠόντου,ΑΕΠΚοζάνης και
Σαντορίνη).

Δεν θαπάρουν μέρος τη νέα σεζόν στη Γ’ Εθνική οι:Αετός
Οφρυνίου(ΕΠΣΚαβάλας),ΑΕΚαρίτσας(ΕΠΣΠιερίας),Διαγόρας
Στεφανοβικείου (ΕΠΣΘεσσαλίας) καιΑΕΕΚΣΥΝΚΑ (ΕΠΣΧανί-
ων).

Στοδεύτεροόμιλοόπουθαμετέχειομοναδικόςεκπρόσωπος
τηςΕΠΣΗμαθίαςΜ.ΑλέξανδροςΤρικάλωνδήλωσανσυμμετοχή
οιεξήςομάδες

2οςόμιλος (9ομάδες):ΠοσειδώναςΜηχανιώνας,ΘύελλαΣα-
ρακηνών,ΘερμαϊκόςΘέρμης,ΑγροτικόςΑστέρας,Μακεδονικός,
ΑναγέννησηΓιαννιτσών,ΑναγέννησηΠλαγιάς,ΜέγαςΑλέξανδρος
Τρικάλων,Εδεσσαϊκός

ΤηνΠαρασκευή13/8
ηέκτακτηΓΣτηςSuper
Leagueγιατηνέγκριση

τηςπροκήρυξης
Τοφλέγονθέματηςέγκρισηςτηςπροκύρηξηςτουνέουπρω-

ταθλήματοςπου αρχίζει το Σαββατοκύριακο 21-22Αυγούστου
θασυζητηθεί στην έκτακτηΓενικήΣυνέλευση τηςSuper League
InterwettenπουορίστηκεγιατηνΠαρασκευή13Αυγούστου.

Το νέοπρωτάθλημααρχίζει τοΣάββατο21Αυγούστου,αλλά
τουλάχιστονμέχριτις13ηπροκύρηξηδενθαέχειυπογραφείαπό
ταμέλητηςSuperLeagueInterwetten.Τοθέματωντηλεοπτικών
καιοιδιαφορετικέςαπόψειςπουυπάρχουνοδηγούνστηναναβο-
λήτηςμίαςμετάτηςάλληςτωνΓενικώνΣυνελεύσεων.

ΤηνΠαρασκευή13/8τομεσημέρισυγκλήθηκεμιαακόμηέκτα-
κτηΓενικήΣυνέλευσητωνμελών,μεβασικόθέμασυζήτησηςτους
όρουςδιεξαγωγήςτηςδιοργάνωσης.

Στην ανακοίνωσηπου εξέδωσε η λίγκα,προγραμματίστηκαν
ήδηδύοεπαναληπτικέςσυνεδριάσεις,ηδεύτερηδύοημέρεςπριν
απότησέντρατηςνέαςσεζόν.

«Ανακοινώνεται ότι τηνΠαρασκευή13/08/2021στις 12:00 το
μεσημέρι, θαπραγματοποιηθείΈκτακτη Γενική Συνέλευση της
SuperLeague,μέσωτηλεδιάσκεψης.

Ταθέματαημερήσιαςδιάταξηςέχουνωςακολούθως:
1/ Έγκριση Προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1

Interwetten(ανδρών)αγωνιστικήςπεριόδου2021-2022.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αλεξάνδρεια, 20/07/2021
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                               Αριθ. Πρωτ.: 13339
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ. Κωδ. : 593 00  Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες  : Βασιλική Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο : 23333 50144 Fax : 23330 23625
e-mail : theodoridou@alexandria.gr  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονι-

σμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώ-
τατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-
2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τρο-
ποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
74/τ.Α΄/26-03-2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη 
συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-
10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 
4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-7-2018), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης 
για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
50/τ. Α΄/16-3-2018). 

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης…-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-
2018).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις 
κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 
6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).

9. Την υπ’ αριθ. 110/23-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ6Β1ΩΨΠ-ΘΛΗ) απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Προγραμματισμός προ-
σλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 – Υποβολή αιτήματος που αφορά 
σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας (Άρθρο 107 του Ν.4483/2017)». 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 32159/05-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλεξάνδρειας, Νο-
μού Ημαθίας, ανταποδοτικού χαρακτήρα».

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 34431/05-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΥ546ΜΤΛ6-Α6Φ) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Α-
λεξάνδρειας η πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού 
Ημαθίας  (ΦΕΚ 1116/τ. Β’/03-06-2011), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1866/τ. 
Β΄/26-05-2017, ΦΕΚ 87/τ.Β΄/24-01-2019 και ΦΕΚ 850/τ.Β΄/12-03-2019) και 
ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4383/11-03-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας περί ύπαρξης των σχετικών 
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προ-
σωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, που εδρεύει 
στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες πε-
ριγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης “10-06-2021” 
(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε-
ΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 
υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από 
την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤ-
ΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του  ανωτέρω 
Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«10-06-2021».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Ε-

ΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα 
από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεο-
δωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει 
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε ε-
φαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το 
λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με 
την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλ-
λογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 
αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή 
ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκει-
μένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς 
οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από 
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το 
δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη 
της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις 
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται 
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλει-
σμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση 
θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται 
μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που 
μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της 
ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει 
κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που 
επιδιώκει. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφη-
μερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας και στο 
δικτυακό τόπο του Δήμου (www.alexandria.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει 
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά 
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην 
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.
alexandria.gr)• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
να ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα 
– Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ• γ) στα κατά 
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Α-
νεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του 
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω 
της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων 
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
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Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην 
Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Αλεξάνδρειας  
Αλεξάνδρεια  
Π.Ε. Ημαθίας 

ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων 

(Γ΄+ Ε΄ ή CE 
Κατηγορίας -  με 
κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 

8 μήνες 1 

102 

 
Δήμος Αλεξάνδρειας  

 

Αλεξάνδρεια  
Π.Ε. Ημαθίας 

ΥΕ Εργατών/τριών 
Καθαριότητας 

(Συνοδοί 
Απορριμματοφόρων) 

8 μήνες 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 
 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει).  
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' 
ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 
ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του 
Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 
Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή 
Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει).  
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' 
ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 
ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του 
Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 
Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή 
Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας 
(Π.Δ.51/2012 όπως ισχύει).  
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει).  
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  
 

 
Σελίδα 5 από 14 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας 
(Π.Δ.51/2012 όπως ισχύει).  
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει).  
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  
 

 
Σελίδα 8 από 14 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία 

της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά 
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει 
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση 

αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή 
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το 
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον 

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο 
τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που 
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να 
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής. 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 
άρθρο 40 του Ν.4765/2021).  
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Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

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

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

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

 

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

36036360 
 
 

1040 
 

  
μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    

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

             
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 
        
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 
μονάδες 50 100 150 200 250 300 
       

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

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

 

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

μήνες εμπειρίας 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

 
84 και άνω 

μονάδες 
 
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
35 

 
42 

 
49 

 
56 

 
63 

 
70 

 
77 

 
84 

 
91 

 
98 

 
… 

 
399 

 
406 

 
413 

 
588 

 

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

 
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες) 
 
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών 
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου 
σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, 
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. 
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Σημείωση: Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 39 του ως άνω νόμου.   

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την 
παρούσα Ανακοίνωση, επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ 
Ε΄ ή CE κατηγορίας (ΠΔ 51/2012, όπως ισχύει). 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) 
ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Ι., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.  
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.  

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης “10-06-2021” (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα 

Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» 
με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου 
Ι του  ανωτέρω Παραρτήματος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-
06-2021». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει).  
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά 

την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας 

απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την 
απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ 

και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την 
Ανακοίνωση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση 

μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου 
από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και 
εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, 
γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη 
βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα 

ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και 
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - 
λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία 
επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 
υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν 
οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την Ανακοίνωση άδεια 
οδήγησης.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει 
στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω 
πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη 
θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να 
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο 
οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των 
υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση 
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε 
συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που 
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: 
Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών 
φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μο-

νοκατοικία 200 τμ,

στη Φυτειά με πα-

νοραμική θέα, σε

ο ι κόπεδο  1 . 500

τ.μ. Τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.: 23310 93389

κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα 2ου ορόφου,

άριστο, 85 τ.μ., χ.

ασανσέρ, στηνΜη-

τρόπολη, σε τ ιμή

ευκαιρ ίας 38.000

ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια-

μέρισμα κοντά στο

Μουσείο, 90 τ.μ.,

34.000 ευρώ. Τηλ.:

6934 888738Μεσι-

τιοκόΑκίνητα Ημα-

θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ  πω-

λείται οικόπεδο 1

στρέμμα με ημιτε-

λές κτ ίσμα

91,50 τ.μ., με απο-

θήκη εκτός σοιτιού

25 τ.μ., με υπέροχη

θέα χωρίς εμπόδια,

περιφραγμένο,συρ-

ταρωτήπόρτα,πλή-

ρωςτακτοποιημένο.

Τιμή 95.000 ευρώ.

Τηλ.:6942775199.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ .

στην Αγ.  Βαρβά-

ρα σε πλαγιά, με

θέα τονΑλιάκμονα,

στην πλατεία του

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 επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοίχώροιαπό350τ.μ.οκαθέναςμεδυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος,στονπεριφερειακό
δρόμοΚοπανού, δίπλαστοβενζινάδικοΣαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρόύψος, χωρίς εσωτερικές
κολώνεςκαιπεριφραγμένηαυλή600τ.μ.Τιμή
1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται ημιτελής
μονοκατοικία 175
τ.μ., διόροφη σε
700 τ.μ. οικόπεδο,
με υπόγειο 90 τ.μ.
και θέα τη λίμνη
τουΑλιάκμονα. Τι-
μή90.000,00ευρώ.
Πληροφορίες στο
τηλ. 6973388102
και2331027832.
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χωριού.  Πληρ.  Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

χέρσος 11.000 τ .μ .

σ τ ο ν  Άγ ι ο  Γ εώρ -

γιο, θέση «ΣΥΚΙΕΣ».

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγια
έναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστο
κέντροτηςπόλης,Τιμή220€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45τ.μ.
,στον2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύ
καλήγειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστι-
κόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα
220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

Κωδ:23124ΑΚΡΟΠΟΛΗ,νεόδμητοδι-
αμέρισμαμε70τ.μ.καθ.και92τ.μ.,μικτά
κατασκευή2005,1οςόροφος,ηθέατουείναι
μοναδική,έχεισυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηκατασκευή,γεωμετρικάδομημέ-
νο,φανταστικόμπάνιο,ιδανικόγιαοικογένεια,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,άνετοιχώροι,
ενοίκιο300€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115750-ΑΝΟΙΞΕΩΣΕνοικιάζεται
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105 τ.μ.
μικτάκαι95τ.μ.καθ.,ανακαινισμένομερικώς
στον3οόροφο.μεμοναδικήθέαπρώτοστον
κάμπο,μεαστείρευτηαίσθησηαρχοντιάς,δι-
αμπερές, γιαπολύαπαιτητικούςενοικιαστές.
Αποτελείταιαπό2υπνοδωμάτια,σαλόνι,κου-
ζίνα,καικαθιστικότοοποίομπορείναγίνει
3ουπνοδωμάτιο,μπάνιοκαιWC,διαθέτει
ανελκυστήρακαιατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου.Είναικατασκευασμένοτο1972καιΑνακαι-
νίστηκετο2018.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενομισθωτή,Τιμή:400€Τελική.

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθε-
ρο10/08/2021.

Κωδ:24553ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή2000,3υ/δ,ημιόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογασυντηρημένο,
σεπολύκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτου
λειτουργικοί,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαιμεγάληγωνιακή
κουζίνα ,μεηλιακόθερμοσίφωνα,διαθέτει
μίαντουλάπα,ηλιόλουστοιοιχώροιτου,με
δυνατότηταστάθμευσηςκαικαθόλουκοινό-
χρηστα , ενοίκιο300€.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ   

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-
νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  ,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-

ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικο-
ντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας70τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό ,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο

300€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩΜΟΥ-

ΣΕΙΟπωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο
Ισόγειο,με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαι
αποθήκη,σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαι-
νισμένοκομπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίς
θέρμανση,μαζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.
σετιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο37.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσό-
μπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,καιανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκ
πυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίας
μόνο:55.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-

σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13572Πωλείται στοΠανόραμα
ΒέροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175 τ.μ. επί
τουκεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμο-
ναδικόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμία
κατασκευήπολυτελέστατητου1992καιπρο-
σφέρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίας
μόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται

Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία

χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
,εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,μόνο25.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
ΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρουΠιερίας σε
απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
καταπράσινοπεριβάλ-
λον, νοικιάζονται για
την θερινή περίοδο
διαμερίσματαπλήρως
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένακαιμεWi-Fi.
(τηλ. 6977 241877,
23520 61207, 23510
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ-
πάλληλος για φαρ-
μακ ε ί ο  σ το  Δήμο
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η
πλήρους  απασχό-
λησης. Θα εκτιμηθεί
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια

Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου

2 χωράφια κολλητά, 25 και

11 στρέμματα, περιφραγ-

μένα, παλμέττα βερύκοκα

6 ετών σε φούλ παραγω-

γή, άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικές ποικιλίες, με

μπεκάκια. Παρακαλώ μόνο

σοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:

6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο

επίτηςοδούΜητροπόλεως

στη Βέροια. Πληροφορίες

τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-

ρισμα στον 3ο όροφο, κε-

ντρικότατο,κατάπροτίμηση

σε κοπέλα ή ζευγάρι.Άνε-

το, φωτεινό, μεγάλο σαλό-

νι, μεγάλο δωμάτιο, χωλ,

κουζίνα, μπάνιο με μπα-

νιέρα, μεγάλο μπαλκόνι,

μεγάλη ντουλάπα, καλο-

ριφέρ, αιρ κοντίσιον. Τιμή

ενοικίου 250 ευρώ. Πληρ.

τηλ.: 23310 62163, 23310

60305, 6936 597771, 6936

597770,6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52  ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος, σε πολύ καλή κα-

τάσταση. Πληρ. τηλ.: 6945

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με

δπιπλωμα Γ΄ κατηγορίας

γιαΟδική Βοήθεια στη Βέ-

ροια.Τηλ.:2331041601&

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τύ-

λιγμα γύρου. Ημερομίσθιο

πολύ καλό. Τηλ.:  6972

012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και

ψητάς σε ταβέρνα για κα-

θημερινη εργασία. Μισθός

ικανοποιητικός. Τηλ.: 6972

012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό

για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρι-

σα για σπιτι στη Μυκονο,

να βοηθα και στις δουλειες

του σπιτιου. εργασια καθη-

μερινη και ΙΚΑ . Παρεχεται

διαμονη. Τηλ Επικοινωνιας

6977352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων

καθηκοντων για χειρωνα-

κτικεςεργασιεςσεκαταστη-

μα στηΜυκονο, με πιθανη

συνεργασια και στηνΑθη-

να.Παρεχεταιδιαμονη.Τηλ.

Επικοινωνιας κ. Χρηστος

6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-

γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων. Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ. έ-

ως1.00μ.μ.Βιογραφικάστο

e-mail: koktsidis14@gmail.

com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μισογειαμονοκατοικιαμεοικ.2300τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ20000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€

ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  σ τη
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμα-
κοποιό ή βοηθό φαρ-
μακείου για πλήρη α-
πασχοληση. Αποστολή
βιογραφικών στο: info.
pharmacywork@gmail.
com.

ΗνηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέας

για το ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ»  σ τη  Βεν ι ζ έ λου .

Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαναφρο-

ντίζειηλικιωμένησε24ωρη

βάση στηΝάουσα, για την

περίοδο 18Αυγούστου με

αρχές Σεπτεμβρίου. Τηλ.:

6944647074.

ZHTEITAI οικιακή βοη-

θός για τετράωρη πρωινή

απασχόληση δύο φορές

την εβδομάδα σε περιο-

χή της Βέροιας, κάτοχος

διπλώματος αυτοκινήτου.

Τηλ6944324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ

με ειδική άδεια και κοπέ-

λα για γραφείο με γνώσεις

Η/Υ. Πληρ. τηλ.: 23310

71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος

για να εργασθει Σαββατο-

κύριακο στην ταβέρνα του

«Χαρατσή» στη Βεργίνα.

Πληρ.τηλ.:6906404964.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρες ή και για 24ω-

ρηβάση, καθαριότητασπι-

τιών,γραφείωνκαισκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνω-

ριμία σοβαρή κυρία  έως

55 ετών. Πληρ. τηλ.: 6984

040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσά-

κι (χειμωνιάτικο-καλοκαι-

ρινό), καλαθούνα με βά-

ση, τραπεζάκι  φαγητού,

κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε

πολύ κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Α-
νάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουν ενεργά τον κλάδο των κατα-
σκευών στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021, η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος από τις 15 έως και τις 17 Οκτωβρίου 2021. 

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021 απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελ-
ματίες και ειδικότερα στο εξειδικευμένο κοινό της αγοράς των κατα-
σκευών, σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους, στελέχη κατασκευ-
αστικών εταιρειών, επαγγελματίες της οικοδομής, των υλικών και του 
design. Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ αποτελεί την εξειδικευμένη, επαγγελματι-
κή έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας προσανατολισμένη 
στους επαγγελματίες και στην εξωστρέφεια. Η έκθεση θα συγκεντρώσει 
όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των προμηθευ-
τών προϊόντων-υλικών και υπηρεσιών για να τις διασυνδέσει με ένα 
απόλυτα εξειδικευμένο κοινό από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επαγγελ-

ματίες, τεχνίτες αλλά και με στελέχη από ελληνικές και διεθνείς κατα-
σκευαστικές εταιρείες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας συμμετείχε και στην Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ Expo 2019, που 
πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2019 στο Εκθεσι-
ακό Κέντρο ATHENS METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα και στην ο-
ποία έλαβαν μέρος 11 επιχειρήσεις της Περιφέρειας με μεγάλη επιτυχία.

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021 έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά 
την οποία ο κλάδος των κατασκευών χρειάζεται στήριξη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021 φιλοδοξεί να αναδειχθεί στο μεγαλύ-
τερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου. Προσανατολισμένη 
στην εξωστρέφεια, η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021 θα δεχθεί επισκέπτες 
από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. 
Ήδη στην έκθεση έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 200 επιχειρη-
ματικές αποστολές, που περιλαμβάνουν εκπροσώπους των μεγαλύτε-
ρων κατασκευαστικών εταιρειών, από 17 χώρες στόχους των Βαλκανί-
ων, της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής, στις οποίες καταγράφεται 
ή αναμένεται να καταγραφεί σημαντική ζήτηση 
για τον κατασκευαστικό κλάδο. Στο πλαίσιο της 
έκθεσης προγραμματίζονται πάνω από 5500 
συναντήσεις B2B, για τις οποίες ήδη έχει εκδη-
λωθεί σημαντικό ενδιαφέρον. 

Κατά τη διάρκεια της ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 
2021 οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για ο,τιδήποτε έχει 
σχέση με την κατασκευή νέων κτιρίων, την ανα-
καίνιση, τη διαχείριση και λειτουργία κτιρίων και 
να δουν από κοντά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Στους εκθέτες περιλαμβάνονται εταιρείες από 
όλο το φάσμα των προϊόντων, υλικών συστη-
μάτων και υπηρεσιών όπως: Δομικά Προϊόντα 
- Ξηρά Δόμηση, Μονωτικά Υλικά - Συστήματα 
Θερμομόνωσης, Στεγανοποιητικά Υλικά, Κονιά-
ματα- Βελτιωτικά, Πλακάκια - Είδη Υγιεινής, Κου-
φώματα (Αλουμίνιου -P.V.C), Χρώματα, Δάπεδα 
- Ψευδοροφές, Κάγκελα (Inox- Αλουμινίου- Σι-
δήρου) - Είδη Κιγκαλερίας, Προϊόντα Τσιμέντου 
(Πλάκες - Κυβόλιθοι- Κανάλια), Πισίνες - Spa, 
Μάρμαρα – Γρανίτες - Πέτρες , Αίθρια – Πέρ-
γολες - Πολυκαρβονικά, Εργαλεία & Οικοδομικά 
Μηχανήματα, Ανελκυστήρες, Αρχιτεκτονικά γρα-
φεία, Software

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρεί-
τε στο www.buildexpogreece.com

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας δηλώνει: «Αξιοποι-
ούμε τις ευκαιρίες, όπως με την παρουσία μας 
στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021, προκειμένου να 
δώσουμε στις εταιρίες του κλάδου των κατα-
σκευών, τη δυνατότητα να κλείσουν συμφωνίες 

και να αναπτύξουν συνεργασίες με εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις. 
Διαμορφώνουμε με τις πρωτοβουλίες μας ένα φιλικό περιβάλλον για τις 
επιχειρήσεις, στηρίζουμε την καινοτομία και ενισχύουμε την εξωστρέ-
φεια της Κεντρικής Μακεδονίας».

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της 
Περιφέρειας στην έκθεση, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
που θα επιθυμούσαν να προβληθούν μέσα από το περίπτερο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ενιαία διαμορφωμένος χώρος με 
stand 12 τ.μ./εκθέτη), να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό 
και όχι αργότερα από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος k.tertivanidis@rdfcm.gr τηλέ-
φωνο: 2310403001. 

Το έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr και στη 
σχετική ανακοίνωση.
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P Είμαστε σε φά-
ση που μπερδεύουμε 
τις μάσκες του κορω-
νοϊού από εκείνες του 
καπνού…

P Μάσκα μ’ έκα-
ψες!

P Βαράει η ζέστη 
ε; Κι η στήλη δεν εξαι-
ρείται.

 
P Οι πολιτικές των 

κομμάτων έχουν συγ-
γένεια με τα αποτελέ-
σματα των πυρκαγιών. 
Η σοβαρότητά τους έχει 
γίνει καπνός.

 
P Άσε που οι πολιτικές τόσων ετών έχουν 

αφήσει στη χώρα μόνο αποκαΐδια.
 
P Το ακούσαμε κι αυτό. Ότι όλοι έκαναν καλά 

τη δουλειά τους στις πυρκαγιές: πυροσβέστες, 
σώματα ασφαλείας, λιμενικό, εθελοντές, λιμενικό, 
όλοι. Η κυβέρνηση όμως υστέρησε. Δύναται τοι-
ούτον τι;

 
P Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιχαί-

ρει για τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής 
μηχανής. Σαξές στόρι εγκέν.

 
P Τα σπίτια θα ξαναχτιστούν είπε ο πρωθυ-

πουργός και τα δάση θα ξαναγίνουν. Πάλι καλά 
που δεν είπε ότι μόνο του σπανού τα γένια δεν 
γίνονται.

 
P Οι ανοησίες των δηλώσεων της κυβέρ-

νησης σταματά εκεί όπου αρχίζει το δικαίωμα 
της αντιπολίτευσης στην ανοησία. Και τανά-
παλιν.

 
P Άλλωστε οι πολιτικοί πατούν επί πτωμά-

των. Αείποτε.
 
P Πλέον στις σχέσεις των κομμάτων πρέ-

πει να ισχύει ό,τι και σε έναν γάμο. Μεταξύ 
κατεργαραίων ειλικρίνεια.

 
P Η απάντηση σε όλα πρέπει να είναι σαν 

αυτή τη συνήθη με την αγάπη: ‘Ηρέμησε λίγο’!
 
P Πάντως σκέφτεσαι πώς τα κατάφερες 

τόσα χρόνια σώγαμπρος, όταν μέσα σ’ αυτήν 
την κάψα η αγάπη διέκρινε κάποια στιγμή μια 
ψυχρούλα.

 
P Και:
 Ήταν κάποτε δύο κολλητοί φίλοι, που ο ένας 

είχε πολύ μεγάλα ‘προσόντα’ και ο άλλος πολύ 

μικρά. Έτσι αποφάσισαν να πάνε στον γιατρό. 
Εκείνος, τους έδωσε από ένα χαπάκι την ημέρα 
για τον καθένα. Του πρώτου για να χάσει μέρος 
από τα ‘προσόντα’ του και του δεύτερου για να 
αποκτήσει. Αυτοί όμως μπέρδεψαν τις συνταγές 
και πήραν ο ένας του αλλουνού! Έτσι, του ενός 
του χάθηκε τελείως και του αλλουνού τού έγινε 
διπλάσια! Τι να κάνουν; Πάνε ξανά στον γιατρό.

-Γιατρέ, μπερδέψαμε τα χαπάκια! λέει αυτός με 
τη χαμένα ‘προσόντα’.

-Καλά και ο άλλος πού είναι; ρωτάει ο γιατρός.
-Κάνει μανούβρα στις σκάλες!

Κ.Π.

Στη διεθνή κλαδική έκθεση κατασκευών «ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
EXPO 2021» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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