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Θέλουμε να χτίσουμε
έναν νέο αθλητικό θεσμό

για την Βέροια
   Σήμερα και μέχρι την Κυριακή διοργανώνουμε ως 
εφημερίδα ΛΑΟΣ, με την υποστήριξη του δήμου Βέροιας, 
αθλητικών ενώσεων και φορέων, αλλά και τοπικών 
επιχειρήσεων, το τενιστικό τουρνουά ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN. 
Η ιδέα ξεκίνησε το 2019, οπότε και πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και 
δημιουργώντας έδαφος για να επαναληφθεί. Δυστυχώς ο 
κορωνοϊός το 2020 δεν επέτρεψε να διοργανωθούν αγώνες και 
φέτος με τεράστια προσπάθεια πετύχαμε να συμπεριληφθεί 
στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. 
    Αγώνας δρόμου τις τελευταίες ημέρες για να διοργανωθεί 
ένα τουρνουά που πλέον η φιλοδοξία όλων μας είναι 
να γίνει ένας αθλητικός θεσμός για την Βέροια. Οι 
65 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα ξεπέρασαν κάθε 
προσδοκία, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αθλητές 
με τους συνοδούς τους που θα διανυκτερεύσουν για μέρες 
στην πόλης μας, θα την γνωρίσουν και ευελπιστούμε να 
γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της (λήξη την Κυριακή). 
Χωρίς να υπάρχει οικονομικό κέρδος ή σκοπιμότητα από 
μέρους μας, αλλά με μοναδική πρόθεση την διαφήμιση 
της Βέροιας και την καθιέρωσή της διοργάνωσης στο 
τενιστικό κοινό πανελληνίως ως της αγαπημένης τους! 
Ας αφήσουμε την γκρίνια και την μιζέρια, χωρίς να τα 
περιμένουμε όλα από ένα κράτος και ας προσπαθήσουμε 
ο καθένας να προσφέρει κάτι για το καλό όλων μας. 
(Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου(πόλη) για σένα, 
αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα(πόλη) σου.)

Τζων Κέννεντυ, 1917-1963, Αμερικανός πρόεδρος
[1961-1963]
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Σώζωντος, Ευψυχίου μαρτ., Λουκά

500 ξινόμαυρα βύθισαν πειραματικά στην Αράπιτσα,
οι Ναουσαίοι οινοπαραγωγοί

500 φιάλες κρα-
σιού ξινόμαυρο, εσο-
δείας των τελευταίων
τεσσάρων ετών από
22οινοποιείατηςΝά-
ουσας, βύθισαν πει-
ραματικά στοποτάμι
της Αράπιτσας, οι
Ναουσαίοι οινοπαρα-
γωγοί, με σκοπό την
παλαίωση τους στις
ειδικές συνθήκες του
τρεχούμενου νερού
τουποταμούαλλάκαι
γιανααναδείξουντον
χαρακτήρα της Νά-
ουσας,ωςπόλη του
Οίνου.Οιλάτρειςτουκρασιούθαέχουντηχαράναδοκιμάσουνστομέλλονταπεπα-
λαιωμένααυτάκρασιά,πουβυθίστηκανστοποτάμι,στακαταστήματαεστίασηςκαι
σταξενοδοχείατηςπεριοχής,συνδυασμέναμετοπικήκουζίνααπόφρέσκαπροϊόντα
παραγωγήςτηςπεριοχής.ΟιοινοποιοίεπέλεξαντοποτάμιτηςΑράπιτσας,διότιαπο-
τελείγιατουςΝαουσαίουςσημείοαναφοράςτης ιστορίαςτους.Εκείβρήκαν«κατα-
φύγιο»οιΝαουσαίεςτο1822,πέφτονταςστανεράμεταπαιδιάτουςκαιθυσιάζοντας
τηζωήτουςγιαναμηνλεηλατηθούναπότουςΤούρκουςκαθώςκαιγιατίαποτέλεσε,
τον 19οαιώνα, εφαλτήριο της οικονομικής εμπορικής, κοινωνικής καιπολιτισμικής
ανάπτυξηςτουτόπου,προσφέρονταςτηνυδροηλεκτρικήτουενέργειαστιςβιομηχανικέςμονάδεςκαικαθιστώνταςτην
Νάουσαένααπόταμεγαλύτεραβιομηχανικάκέντρα τηςΕλλάδαςκαι τωνΒαλκανίων.Σήμεραεξακολουθείναείναι
εφαλτήριοανάδειξηςτηςισχυρήςταυτότηταςτηςΝάουσαςωςπόλητουΟίνουκαιτωνΓεύσεων,πόληόπουηαμπε-
λοκαλλιέργειακαιηπαραγωγήκρασιούξεκίνησεαπότον16οαιώνα,σύμφωναμεγραπτέςαναφορές…

Και καλή τύχη όπου κι αν πας

Δεντονάφηνανναφύγειαπότησκηνή,τονΓιώργοΝταλάρα,στοτέλοςτηςσυναυλίαςτουστο¨ΑλσοςτηςΒέροιαςτο
βράδυτουΣαββάτου,στοπλαίσιοτης«ΕύηχηςΠόλης»τηςΚΕΠΑ.Κατ΄επανάληψητραγουδούσεοκόσμοςτονστίχο…
καικαλήτύχηόπουκιανπας,απότοομότιτλοτραγούδιτουΑπόστολουΚαλδάραενώχειροκροτούσεθερμάτονίδιο,την
ΒιολέταΊκαρη,τηνΑσπασίαΣτρατηγούκαιτουςσυνεργάτεςτου,μουσικούς.

Όσογιατηνέναρξη,συγκινητικήστιγμήηαναφοράκαιοφόροςτιμήςστονΜίκηΘεοδωράκη,μεενόςλεπτούσιγή!

ΣυνεχίζουνοιδικηγόροιτουΔ.Σ.Βέροιαςτηναποχή
απότηνδιαδικασίαπλειστηριασμώνπρώτηςκατοικίας
Μετάτηνχθεσινήσυνεδρίαση(6/9),τοΔιοικητι-

κόΣυμβούλιοτουΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιας,
αποφάσισε νασυνεχίσουνοι δικηγόροι-μέλη του
την αποχή τους από την διαδικασία επίσπευσης
πλειστηριασμώνπρώτης κατοικίας, μέχρι ναορι-
στικοποιηθεί έναπροστατευτικό νομικόπλαίσιο
ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά.Ηανακοίνωση
αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τηςΟλομέλειας
πουλήφθηκανκατάτησυνεδρίασητης31.8.2021
, την παράταση της αποχής των μελών του α-
πό την άσκηση των καθηκόντων τους από την
6/9/2021έωςκαι την30/9/2021,από τηνεκτελε-
στικήδιαδικασίαγια επίσπευσηπλειστηριασμών,
σεβάροςτηςπρώτηςκατοικίας,μεεντολείςΤρά-
πεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά
τηςπρώτηςκατοικίαςτωνευάλωτωννοικοκυριών,
όπωςορίζονταιμετοΝ.4738/2020,καθώςμέχρισήμεραδενέχεισυσταθείοπροβλεπόμενοςφορέαςΑπόκτησηςκαιΕ-
παναμίσθωσηςκαιδενέχειθεσπιστείδιανόμουδεοντολογικόπλαίσιολειτουργίαςτωνεταιρειώνδιαχείρισηςαπαιτήσεων.

Παλιοίφίλοι,
Νταλάρας-Ναζλίδης
Μιαπαλιάφιλίααπόταφοιτητικάχρόνιαενώ-

νει τονΓιώργοΝταλάρακαι τονβεροιώτηΓιάννη
Ναζλίδη,εξούκαιτοτραγούδιπουτουαφιέρωσε
στην συναυλία του Σαββάτου, οι «ελεύθεροι κι
ωραίοι»!

Βέροια, 1973, δύσκολοι καιροί καιΝταλάρας
μεΝαζλίδη και άλλους ανήσυχους νέους διορ-
γάνωσανμιασυναυλίαστηνΕληά, «περικυκλω-
μένοι» από την ασφάλεια.Ησυναυλία ξεκίνησε
μευπονοούμενατραγούδιακαιπρώτοτο«κάντε
υπομονή…».Οι δυό τους συναντιούνται όποτε
τουςδίνεταιευκαιρίακαικάποιεςφορέςο Γιώρ-
γοςΝταλάρας, έρχεται… ιγκόγκνιτοστηΒέροια,
στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών του φίλου του και τα
λένε…(φωτο)
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Εθνική Διεπαγγελματική Πυρηνόκαρπων προς βουλευτές Ημαθίας-Πέλλας: 

Λάβετε μέτρα για τις αγροτικές επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς 

-«Περαιτέρω καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα βιωσιμότητας», τονίζουν
Τη λήψη μέτρων υπέρ των Ιδιωτικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που επλήγη-

σαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς 2021, προκαλώντας προβλήματα  βιωσιμότητας, 
ζητά με επιστολή της προς όλους τους βουλευτές Ημαθίας και Πέλλας, η Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Πυρηνόκαρπων, μετά από έκτακτη συνεδρίασή της που έγινε την περασμένη 
Παρασκευή στη Βέροια.

Στην επιστολή, εξηγούν την κατάστασή τους, υπενθυμίζουν την συμφωνία με τα υ-
πουργεία για σύσταση πενταμελούς επιτροπής η οποία θα διαχειριζόταν  το θέμα και  επι-
σημαίνουν ότι δεν προχώρησε τίποτα μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρουν:
«Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε  στις  3/9/21 , το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων ( Αστική μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία) , στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ημαθίας , συζητήθηκε το θέμα της κα-
θυστέρησης λήψης μέτρων για την οικονομική στήριξη των Ιδιωτικών και Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τους Ανοιξιάτικους παγετούς 2021.

 Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι τον  μήνα Απρίλιο  συμφωνήθηκε η σύσταση πε-
νταμελούς επιτροπής η οποία θα διαχειριζόταν  το θέμα ,  απαρτιζόμενης από τους αρμό-
διους Γενικούς Γραμματείς των  εμπλεκομένων Υπουργείων , με επικεφαλής συντονιστή 
τον κ. Τριαντόπουλο  Χρήστο  και  ορίστηκαν  από την πλευρά των ενδιαφερομένων 
φορέων της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης  , εκπρόσωποι που θα συμμετείχαν στην δια-
πραγμάτευση .

 Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε καμία επίσημη συνάντηση - 
πλην κάποιων μεμονωμένων ανεπισήμων -  και δεν προχώρησε καμία ενέργεια για την 
ικανοποίηση των αιτημάτων  μας,   όπως για παράδειγμα  έγινε για τις αποζημιώσεις του 
πρωτογενούς  αγροτικού τομέα αλλά και των ζημιωθέντων συμπολιτών μας από τις πρό-
σφατες πυρκαγιές .  

 Επειδή οι καταγεγραμμένες ζημίες στον όγκο παραγωγής υπερβαίνουν το 50% της 
αναμενόμενης παραγωγής και  οι ήδη δημιουργημένες υποχρεώσεις  προκαλούν προ-
βλήματα  βιωσιμότητας στις  Επιχειρήσεις   υπονομεύοντας το μέλλον τους, παρακαλούμε  
τους Κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους  για την  ενερποίησή τους  και  την λήψη  άμεσων  μέτρων ,  τα 
οποία έχουν προτεραιότητα  σύμφωνα με τα συζητηθέντα  στην έκτακτη συνεδρίαση της Διεπαγγελματικής   
και είναι :

 Α) Η παράταση των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν λόγω COVID 19 (αρμοδιότητας Υπουργού 
Οικονομικών κ. Σταικούρα ).

 B) Η οργάνωση προγραμμάτων από ΟΑΕΔ όπως έγινε το 2003 για την διατήρηση του μονίμου προσωπι-
κού και σχετική χρηματοδότηση από το Κράτος (αρμοδιότητας Υπουργού Εργασίας  κ. Χατζηδάκη) . 

 Γ) Η παράταση υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων ( αρμοδιότητας   Υπουργών Ανάπτυξης κ. 
Γεωργιάδη  και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανού )  και 

 Δ) Λοιποί τρόποι  οικονομικής στήριξης των πληγεισών Επιχειρήσεων . 
 Η περαιτέρω καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των δημιουργηθέντων προβλημάτων  πιθανόν να οδηγή-

σει σε αδυναμία  αποτελεσματικής επίλυσης,  με συνέπειες οι οποίες  εύκολα   γίνονται  αντιληπτές. 
Εν αναμονή των ενεργειών σας. 

                                                  Με εκτίμηση 
                                                  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔήμος Νάουσας: 

Ανακοινώθηκαν 
οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Τα ονόματα των νέων Αντιδημάρχων και 
τις επί μέρους αρμοδιότητές τους, ανακοίνω-
σε ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρα-
νικόλας, σύμφωνα με σχετική απόφαση. 

Με βάση την απόφαση, ως νέοι Αντιδή-
μαρχοι, που θα έχουν θητεία ένα έτος, ορίζο-
νται οι ακόλουθοι: 

-Αντιδήμαρχος,  καθ’ ύλην αρμόδιος σε 
θέματα Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλη-
τισμού  κ. Δημήτριος Θανασούλης. 

-Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην αρμόδια  σε θέ-
ματα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ, κ. 
Θεοδώρα Μπαλτατζίδου.

-Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην αρμόδιος  σε 
θέματα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντι-
δήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, 
Χρήστος Βασιλειάδης, 

-Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην αρμόδιος σε 
θέματα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, 
Παύλος Αδαμίδης.

-Αντιδήμαρχος καθ΄ύλην αρμόδιος σε θέ-
ματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κατά τόπον για 
την Δημοτική Ενότητα Ναούσης Γεώργιος Τριανταφύλλου.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, αναπληρωτής ορίζεται η κ. Θεοδώρα Μπαλτατζίδου και σε περίπτω-
ση κωλύματός της θα εκδίδεται κάθε φορά αντίστοιχη Απόφαση Δημάρχου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες 
των Αντιδημάρχων ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Την ευθύνη του κατά τόπον Αντιδημάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Νικόλας 
Καρανικόλας. 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων δημοσιεύονται στη σχετική απόφαση που αναρτάται στη «Διαύγεια».

 Πίνακας εξαγωγών Ροδακίνων
 και Νεκταρινιών  2020-2021 
από στοιχεία ΥΠΑΑΤ (ΜΕΝΟ)

ΡΟΔΑΚΙΝΑ       1-1-2020    ΕΩΣ   6-9-2020     99.746 ΤΟΝ.  
ΡΟΔΑΚΙΝΑ       1-1-2021    ΕΩΣ   6-9-2021     35.247 ΤΟΝ.   
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ     1-1-2020   ΕΩΣ   6-9-2020     57.309 ΤΟΝ.
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ     1-1-2021   ΕΩΣ   6-9-2021      16.513 ΤΟΝ.  
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Θερινό Σινεμά = η πιο α-
σφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύμανση πριν κά-
θε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - 

Man of God
Προβολές στην Θερινή 

αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-
σκας)  

Προβολές:  Πέμπτη 2/9(εκτός)
Παρασκευή 3/9 - Κυριακή 5/9 - Τρίτη 7/9 - Τετάρτη 8/9  

στις 20.45
Σάββατο 4/9 - Δευτέρα 6/9 στις 21.45
Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με την: Ιερά Με-

γίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος o 
Γραικός, Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 

Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρ-
να, Ιερώνυμος Καλετσάνος, 
Γιάννης Αναστασάκης, Γερά-
σιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλης 
Κουκαλάνι

  
Σπίριτ: Ο Ατίθασος
Spirit Untamed  - Μεταγλ,Ελ-

ληνικά    
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:      Σάββατο 4/9 και Δευ-
τέρα 6/9 στις 20.00

  
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 πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/9/21 - 8/9/21

Θεία λειτουργία για τη Γέννηση της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, από τη Φιλόπτωχο Βέροιας     

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Κυριών Βέροιας, προσκαλεί τους φίλους, τις φίλες και συνδρομή-
τριες, στην καθιερωμένη θεία λειτουργία για τη Γέννηση  της ΥΠΕ-
ΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, που θα τελεστεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, 
ημέρα Τετάρτη,  και με την παράκληση να ακολουθήσουμε όλοι  τις 
οδηγίες  του ΕΟΔΥ  ( για τη χρήση μάσκας και τις αποστάσεις) 

                                   ΠΡΟΣΟΧΗ
Για λόγους ασφαλείας, η θεία λειτουργία θα τελεστεί εφέτος, 

στον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων.
                                      ΤΟ Δ.Σ    

«Εύηχη Πόλη» από την ΚΕΠΑ
Σήμερα ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ 
στην Παλιά Εβραϊκή 

Συνοικία  
της Μπαρμπούτας

 

 Σήμερα Τρίτη στις 9.00 μ.μ., στο πλαίσιο της «Εύηχης Πόλης» που 
διοργανώνει η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, το μουσικό σχήμα «ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ» 
δίνει συναυλία με τίτλο «Στιγμές» στην Παλιά Εβραική Συνοικία  της 
Μπαρμπούτας. 

«Δημοτική μουσική μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα...» παίζει το 
μουσικό συγκρότημα ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ, που δημιουργήθηκε από τους:

Ελευθερία Ματσεντίδου - Φωνή/Νταούλι
Ζωή Μάντζου - Φωνή/Κρουστά
Αλεξανδρος Ιωσηφίδης – Πιάνο
Γιάννης Πούλιος - Βιολί
Νίκος Αγγούσης - Κλαρίνο/Νέυ
Τα τραγούδια που διάλεξαν μιλούν για το σήμερα όσο και για το χτες 

ή το αύριο, μιλούν για το παντοτινό και μάλιστα απ’ την μεριά των τα-
πεινών ανθρώπων. Είναι η προφορική, η άγραφη ιστορία κι αυτό που 
σώζει δεν είναι στρατηγοί και μάχες μα στιγμές. 

Στιγμές μαγικές που έλιωσαν τον χρόνο: ένα μέρος, ένα θάνατο, 
ένα σπίτι, έναν έρωτα που πήγε στραβά, έναν αποχαιρετισμό. Μικρές 
αφορμές συνθέτουν ένα συναρπαστικό αφήγημα της ανθρώπινης φύ-
σης.

 “Η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη,
θέλει λαγού περπατησιά κι αητού γρηγοροσύνη”
 Ο αυτοσχεδιασμός ως δομικό στοιχείο της δημοτικής μουσικής δη-

μιουργεί ένα ευρύχωρο περιβάλλον που συνομιλεί με λαϊκές και λόγιες 
μουσικές του κόσμου, ένα περιβάλλον ουσιωδώς μοντέρνο. 

Με ελεύθερη είσοδο και καθήμενοι.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Θα τηρηθούν ΟΛΑ τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.
Παρακαλούνται οι θεατές να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των 

ταξιθετών και του προσωπικού ασφάλειας κατά την είσοδο τους και 
κατά την έξοδο τους.

Σύλλογοι ατόμων με 
αυτισμό: Επιστολή 

στο Υπουργείο 
σχετικά με τον 

εμβολιασμό ΑμεΑ
Ανοιχτή Επιστολή προς την Υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου 

έστειλαν οι σύλλογοι ατόμων με αυτισμό σχετικά με την οδηγία υποχρε-
ωτικού εμβολιασμού και τον αποκλεισμό ατόμων που δεν μπορούν να 
εμβολιαστούν από τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και ΚΔΗΦ. Σε ανακοίνωσή του ο σύλ-
λογος Μέριμνα ατόμων με Αυτισμό της Βέροιας (ΜΑμΑ), ενημερώνει για 
την επιστολή προς την αρμόδια υπουργό, τονίζοντας τα εξής: 

«Κυρία Μιχαηλίδου,
Λάβαμε μία εγκύκλιο περί υποχρεωτικού εμβολιασμού ωφελουμέ-

νων σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και ΚΔΗΦ!   
Δηλαδή όσα ΑμεΑ δεν μπορούν να εμβολιαστούν π.χ αυτιστικοί 

λόγω αισθητηριακών θεμάτων ή γιατί έχουν υποκείμενα νοσήματα ή  
έχουν γονείς που ανησυχούν και δεν θέλουν να τα εμβολιάσουν ακό-
μα ή δεν επιθυμούν να τα εμβολιάσουν, δεν θα έχουν το  δικαίωμα να 
απασχοληθούν σε  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και σε ΚΔΗΦ !!

Και διερωτόμαστε …Τα ίδια ΑμεΑ παιδιά, έφηβοι ,ενήλικες μπο-
ρούν το πρωί να πηγαίνουν σε δομές ειδικής αγωγής  ανεμβολίαστα, 
που κινδυνεύουν περισσότερο γιατί έρχονται σε επαφή με περισσότε-
ρα παιδιά και εκπαιδευτικούς, ειδικό βοηθητικό προσωπικό ανεμβολί-
αστους ( αφού στην εκπαίδευση δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό )…αλλά 
το απόγευμα πρέπει τα ίδια παιδιά να εμβολιάζονται που έρχονται σε 
επαφή με λιγότερα παιδιά και με εκπαιδευτικούς υποχρεωτικά εμβολι-
ασμένους και με rapid tests εβδομαδιαίως!!!ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙ-
ΣΜΟΣ;ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ;

Εξαντλείτε όλη σας την πίεση και την αυστηρότητα των νόμων  στα 
ΑμεΑ , ενώ  στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι μισοί είναι 
ανεμβολίαστοι και κάνετε και εκστρατείες για να τους πείσετε!!!Εξα-
ντλείτε την αυστηρότητα των νόμων στα ΑμεΑ που ούτως η άλλως 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν περιορισμένη κοινωνική ζωή  
και  δεν έχουν δομές να απασχοληθούν αφού  δεν υπάρχουν κρατικές 
δομές… Και σας ρωτάμε : τι να απαντήσουμε σε όλους αυτούς τους 
γονείς που βιώνοντας μια δύσκολη καθημερινότητα  ,αναγκάζονται να 
κρατήσουν σπίτι τους τα  ΑμεΑ παιδιά τους βλέποντας την υπόλοιπη 
κοινωνία να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις δραστηριότητες;

Σας ζητάμε να κατανοήσετε τη σοβαρότητα της κατάστασης αν 
θέλουμε να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ισότιμα μέλη της 
κοινωνίας.

Με εκτίμηση 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ-ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Μ.Α.μ.Α ΒΕΡΟΙΑ-ΗΜΑΘΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Νέο ωράριο 

λειτουργίας των ΚΕΠ 

 Η Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου  Αλεξάνδρειας ενημε-
ρώνει τους πολίτες ότι από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 
2021 τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου.

Συγκεκριμένα, το νέο ωράριο για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών θα είναι:

ΚΕΠ Δ.Ε. Αλεξάνδρειας
Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 19:30
Σάββατο 08:00 – 13:30
Τηλ. 2333-350200
ΚΕΠ Δ.Ε. Πλατέος
Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 19:30
Σάββατο 08:00 – 13:30
Τηλ. 2333-350400
ΚΕΠ Δ.Ε. Αντιγονιδών (Καβάσιλα)
Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30 – 14:30
Τηλ. 2331-351800
ΚΕΠ Δ.Ε. Μελίκης
Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30 – 15:30
Τηλ. 2331-352300
Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα 

των πολιτών να εξυπηρετούνται και με ραντεβού, είτε με 
τηλεφωνική προσυνεννόηση, είτε μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας rantevou.kep.gov.gr .



Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε 
ο Τάσος Μπαρτζώκας με τον Διοικητή του 
ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτη Δουφεξή θίγοντας τα 
επίμαχα ζητήματα των εκκρεμών συντάξε-
ων, απόρροια των καθυστερήσεων στην 
απονομή τους, καθώς και ζητήματα επι-
χειρησιακού και οργανωτικού χαρακτήρα 
των δομών ΕΦΚΑ που εξυπηρετούν τους 
πολίτες στην Ημαθία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κα-
τόπιν των διαδοχικών επισκέψεων του 
Βουλευτή στις τοπικές δομές ΕΦΚΑ στην 
Ημαθία, κατά τις οποίες συνομίλησε, τόσο 
με πολίτες όσο και με τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες.

Ειδικότερα, ο Τάσος Μπαρτζώκας έθεσε 
στον Διοικητή τα θέματα της απομείωσης 
προσωπικού, τα γενικότερα προβλήματα 
υποδομών (πχ περιορισμένα και απαρ-
χαιωμένα τεχνολογικά μέσα), καθώς και 
την παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωση της ψηφιοποίησης  και του μετα-
σχηματισμού του ΕΦΚΑ σε ενιαίο φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποτέλεσμα όλων 
των παραπάνω αποτελεί η συσσώρευση 
εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης.

Ως εκ τούτου, ο Τάσος Μπαρτζώκας 
ζήτησε ειδικά για την Ημαθία, την ενίσχυση 
των δομών Κοινωνικής Ασφάλισης σε προ-
σωπικό και τη διανομή νέων υπολογιστών 
στην Ημαθία. Επιπλέον, ζήτησε 
την όσο το δυνατόν συντομότε-
ρα, οριζόντια εφαρμογή του μέ-
τρου του Τηλεφωνικού Κέντρου 
e-ΕΦΚΑ (γραμμή εξυπηρέτησης 
1555), που ήδη εφαρμόζεται 
πιλοτικά, καθώς και την άμεση 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω 
βιντεοκλήσης (myEfkaLive).

Όπως χαρακτηριστικά ανέφε-
ρε στον κ. Δουφεξή, ο Βουλευ-
τής «εδώ και πολλά χρόνια το 
κράτος συμπεριφέρεται στους α-
σφαλισμένους που βγαίνουν σε 
σύνταξη, σα να μη δικαιούνται 
την γρήγορη απονομή των δε-
δουλευμένων τους. Είναι ντροπή 
να τους συμπεριφέρεται η Πο-
λιτεία ως επαίτες και πρέπει να 
αλλάξει άμεσα». 

Ο Βουλευτής Ημαθίας Άγγελος Τόλκας κατέ-
θεσε επίκαιρη ερώτηση, με άλλους βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με την 
οποίαν απαιτούν μέτρα για την αντιμετώπιση του 
νέου κύματος ακρίβειας που ήδη έχει αρχίσει να 
φτάνει στις τσέπες των καταναλωτών.

Με δήλωσή του τονίζει τα εξής: 
«Από τις 16 Ιουλίου προειδοποιούσαμε και 

είχαμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στους αρμό-
διους υπουργούς για το νέο κύμα ακριβείας που 

διαφαινόταν.
-Σε είδη πρώτης ανάγκης 
-Πρώτες ύλες
-Αγροτικά και πτηνοτροφικά προϊόντα
-Στην ενέργεια
Απάντηση δεν λάβαμε!
Ένας ένας οι υπουργοί απλά το επιβεβαιώ-

νουν παραδεχόμενοι ότι δεν έχουν κάνει κάτι. 
Μάλιστα μας παρακινούν να κάνουμε ως πο-

λίτες καλύτερη έρευνα αγοράς!!! 
Και τώρα βιάζονται να προ-

λάβουν την αγανάκτηση στη 
ΔΕΘ. 

Οι στοχευμένες οικονομικές 
και φορολογικές παρεμβάσεις, 
η λειτουργία των υπηρεσιών 
εμπορίου, ο ρόλος της επιτρο-
πής ανταγωνισμού, η πάταξη 
των φαινόμενων κερδοσκοπί-
ας. 

Όλα αυτά δεν είναι προτά-
σεις που δεν τις εφαρμόζουν.

Είναι ότι η σημερινή κυβέρ-
νηση δεν πιστεύει ιδεολογικά 
στη σημασία τους και πιστεύει 
ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί. 

Γι’ αυτό δεν μπορούν να 
προστατέψουν τους πολ-
λούς.»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πα-
ναγιώτη και της Ανατολής, το γένος 
Καραγιάννη, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στον Κοπανό Ημαθί-
ας και η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του Γεωργίου και της Γραμματικής, το 
γένος Μαυρίδου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Ραψωμανίκης Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΤΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Α-
ναστασίου και της Αρετής, το γένος 
Πουλιοπούλου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥΧΑΡΟΥΛΑτου Ταξιάρχη και 
της Γιαννούλας, το γένος Μόζα, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Καμποχωρίου Ημαθίας.

Συνάντηση Τ. Μπαρτζώκα 
με τον Διοικητή ΕΦΚΑ

 για την ταχύτερη απονομή 
των συντάξεων

Τόλκας κατά κυβέρνησης 
για το νέο κύμα ακρίβειας:

«Δεν μπορούν να 
προστατέψουν τους πολλούς»
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ Α-

ΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ  ΑΠΟ ΩΡΑΣ 8ης ΒΡΑΔΙΝΗΣ ΕΩΣ ΩΡΑΣ 12ης ΕΠΙ 
ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 5.45 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Μαρία Κων. Σιμιτζή σε ηλικία 
83 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 4 Σε-

πτεμβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Λαζοχωρίου η Συμέλα Α-
ναστ. Γολσουζιάδου σε ηλικία 
93 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 10.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής στην Ραψωμανίκη 
Ημαθίας ο Εμμανουήλ Γρηγ. 
Νατσιόπουλος σε ηλικία 73 ε-
τών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 4.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Νικόλαος Νικολαϊδης σε ηλι-
κία 67 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έναρξη και ωράριο 
λειτουργίας του Γραφείου

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας 
εύχονται στα μέλη του Συνδέσμου υγεία και καλή χρονιά, για την έναρξη λει-
τουργίας του Γραφείου.

Το Γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:30 π.μ. 
έως 12:30μ.μ. Η θητεία του σημερινού Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει λήξει στις 4 
Μαρτίου 2021.

Με το άρθρο 72 του Ν.4756/26-11-2020 πήρε παράταση έως 30-6-
2021. Στη συνέχεια με το Ν.4808/19-6-2021 συνεχίστηκε η παράταση έως 
31-10-2021.΄Εως την ημερομηνία αυτή πρέπει να πραγματοποιήσουμε αρ-
χαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου. 

Με την αριθ. 6/19-8-2021 πράξη, το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιήσει 
αρχαιρεσίες την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Αυτονόητο είναι, ότι θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα για την προφύ-
λαξη από τον κορονοϊό COVID-19.

Επειδή το Γραφείο, λόγω της πανδημίας, έμεινε κλειστό για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, πάρα πολλά μέλη μας δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν 
την συνδρομή τους. Παράκληση θερμή να επισκεφτούν το Γραφείο, τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες για να τακτοποιηθούν ταμειακά. Την ημέρα των εκλο-
γών θα είναι δύσκολο και θα δημιουργηθεί συνοστισμός για την οικονομική 
τακτοποίηση.

Όσα μέλη μας δεν υπέβαλαν αίτηση για επιστροφή των αναδρομικών της 
επικουρικής σύνταξης και επιθυμούν να υποβάλουν, στο Γραφείο υπάρχει 
σχετική αίτηση.

Πρέπει με τη λήψη των απαραίτητων προφυλακτικών μέτρων να υπάρχει 
συμμετοχή στις εκλογές, διότι η δύναμη του Συνδέσμου εξαρτάται από τον 
αριθμό των ψηφισάντων, καθότι οι επιχορηγήσεις της Π.Ο.Π.Σ. γίνονται ανά-
λογα με τον αριθμό αυτό.

Επειδή το σημερινό Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει αρκετά χρόνια, αλλά και με-
γαλώσαμε, παρακαλούνται οι νεώτεροι να έρθουν έως τις 17-9-2021 να υπο-
βάλουν αίτηση και να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΛΓΑΝΟΥ 22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βέροιας α-
νακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός δι-
αγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση 
λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 
10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (Ρωμανού Διογένη 5), 
για εννιά (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Α/θμιας Σχολι-
κής Επιτροπής Δ. Βέροιας στις 07/10/2021 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 13.00.

Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Α/θμιας 
Σχολικής Επιτροπής (ΤΗΛ. 2331303913) κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Α/θμιας
 Σχολικής Επιτροπής Δ. Βέροιας

ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1)Πολίτης κράτους – μέλους Ε.Ε. γνώστης Ελληνικής 

γλώσσας.
2)Να μην απασχολείται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
3)Να μην είναι συνταξιούχος.
4)Να μην έχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο (ν. 

3528/2007 άρθρο 4 (παρ. 1,2,3&4), 5,7,8&9 ΦΕΚ 26τ Α΄).
5)Να μην είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
ΔΙΚ/ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1)Εγγραφη Αίτηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό.
2)Έγγραφη Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό φάκε-

λο χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις) 
με το προσφερόμενο ανά μαθητή ποσό σε ευρώ.

3)Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού 
κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

4)Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
5)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
6)Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή 

φυγόδικος.
7)Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
8)Ποσό εγγύησης 300 ευρώ μετρητά ή αντίστοιχη εγγυ-

ητική επιστολή.
9)Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι 

ανάδοχος εκμ/σης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού 
σχολείου.

10)Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. (αν δεν υπάρχει να προ-
σκομιστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή 
της σύμβασης).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

Η Τίμια Κάρα
 του Οσίου Δαβίδ του 

Εν Ευβοία στα Ριζώματα

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στις 07.30 π.μ. στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ριζώματα θα γίνει 
η υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν Ευβοία.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 07.30
Αφιξη – Υποδοχή Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν 

Ευβοία και εν συνεχεία όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βεροίας 
και Ναούσης Παντελεήμονος.

Πρόγραμμα
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021
Πανηγυρικός Εσπερινός (19.00-

20.30 μ.μ.)
Βραδινή Θεία Λειτουργία – Αγρυ-

πνία (21.00-Μεσάνυχτα)
Δείπνο σε όλους τους προσκυνητές
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021
Αγιασμός (08.30-09.00 π.μ.)
Πρωινή Θεία Λειτουργία (09.00-

10.30 π.μ.)
Γεύμα σε όλους τους προσκυνητές
Εσπερινός με Κτητορικό Μνημόσυ-

νο (18.30-20.00 μ.μ.
Δείπνο σε όλους τους προσκυνητές
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021
Σύναξις Γονέων Θεοτόκου, Ιωακείμ 

και Άννης
Ορθρος –Θεία Λειτουργία (07.30-

10.00 π.μ.)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας, ευχαριστούν για  την ευγενική τους προσφορά:
1) Την κ. Τσαναξίδου Μαρία, για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, για ένα πλήρες 

γεύμα, στη μνήμη της μητέρας της Σοφίας Καρυπίδου, με τη συμπλήρωση σαρά-
ντα ημερών από το θάνατό της.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου. 
4) Ανώνυμη οικογένεια για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , 

στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους,  Θεόδωρου, με τη συμπλήρωση ενός 
έτους από το θάνατό του.

5) Την κ. Κυραμάρα Άννα για τα τριάντα πέντε ψωμιά, στη μνήμη της μητέρας 
της , Μαρίας Κυραμάρα.

6) Ανώνυμη κυρία για τα κοτόπουλα, μακαρόνια , ρύζι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα νουνού εβαπορέ.
8) Ανώνυμη κυρία για τα  τέσσερα κοτόπουλα, δώδεκα κιλά αρακά, πέντε κιλά 

κρεμμύδια, δυόμισι κιλά καρότα, και έξι ταμάχια χυμό τομάτας.
9) Ανώνυμος κύριος για τα εξήντα πέντε αυγά υπέρ υγείας της κόρης του. 
10) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε ψωμιά.

Πανήγυρις 
Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας

Η απασχή των εορτών
Το Γενέθιο της Θεότοκου
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Ψεκασμός 
ακμαιοκτονίας 

κουνουπιών 
σήμερα στο 
Αγγελοχώρι

Ο Δήμος Νάουσας 
ενημερώνει ότι σήμε-
ρα Τρίτη (07.09.2021) 
οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες θα προβούν σε ψε-
κασμό ακμαιοκτονίας 
κουνουπιών, στο Αγ-
γελοχώρι (ώρα 23:00 
έως 01:00). 

Για προληπτικούς 
λόγους επιβάλλεται η 
ενημέρωση του τοπι-
κού πληθυσμού και 
η λήψη μέτρων ώστε 
κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής να μην 
κυκλοφορούν πολίτες 
εντός του οικισμού και 
να απομακρυνθούν 
τυχόν υπάρχοντα με-
λίσσια. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Ανοιχτή Πρόσκληση 

για τη διεξαγωγή εκλογών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-

ΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον 
σκοπό αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική – απολογιστική 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα άρθρα του Σωματεί-
ου του ισχύοντος Καταστατικού το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
11:00 στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα ε-
παναληφθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 την ίδια ώρα (11:00) και στον 
ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμ-

μετάσχουν ενεργά για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. 
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβού-

λιο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 
στη Βέροια έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

-Τον κ.Ιορδάνη Χατζόγλου , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για ένα πλήρες γεύμα , εις μνήμη του 
πατέρα του Κυριάκου.

-Την κ.Γκαλα`ί`τση Ελισάβετ , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, εις μνήμη της μητέρας της Αθηνάς , με 
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Την Οικ.Μπακόλα , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη Δημητρίου Μπακόλα.
-Την Οικ.κ.Α.Κωστοπούλου , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη συζύγου και πα-

τέρα τους , Θωμά Κωστόπουλου.
-Τον κ.Πολύκαρπο Σεμερτζίδη , για την ευγενική προσφορά κρέας και γλυκών , για τον γάμο του υιού του.
-Την κ.Έλλη Σαρηγιάννη και την κόρη της Μάτα Κουθούρη , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων , εις 

μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Νικολάου Σαρηγιάννη , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό 
του.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλούς της προσώ-
που.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά πίτες και γιαουρτάκια , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμο Κύριο ,  για την ευγενική προσφορά 4 πίτες , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
                                         
Το Δ.Σ. της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``  και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας , 

ευχαριστούν θερμά το Ιδιωτικό Γραφείο Δημόσιας Υγείας ``ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ`` και τον κ.Ιωακειμίδη 
Βασίλειο , για την δωρεά απολύμανση των χώρων του Γηροκομείου Βέροιας κατά του Covid 19.

Εκ της Δ/νσεως 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Π4Φ46ΜΤΛΒ-Σ0Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αχαρνές, 06 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6509/26/28
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Λ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 Τ.Κ. 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2424311-312 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Αττική και Βέροια) για
τα σεμινάρια Αγγλικής και Τουρκικής γλώσσας της δράσης με τίτλο «Εκπαιδεύσεις
προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξω-
τερικών συνόρων, με Κωδικό ΟΠΣ 5003308, συγχρηματοδοτούμενη από το
Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και
Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020, με ενάριθμο 2021ΣΕ7502008», για το ΣΤ΄
Εκπαιδευτικό Έτος.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 παρ. 9 και 10 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 152/8-10-1984)

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».
β) Των άρθρων 65 και 66 του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής

Αστυνομίας».
γ) Του άρθρου 21 του Π.Δ. 319/95 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174/24-8-1995) «Οργανισμός

Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του Π.Δ. 190/1996 (Φ.Ε.Κ. Α-153/2-7-1996), «Οργανισμός Σχολής

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέμα-
τα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 216/2000
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με τις επιφυλάξεις του
Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα».

στ) Της υπ΄ αριθμ. 8004/15/10-δ΄ από 03-01-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄-70/19-01-2018)
Κοινής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
«Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των Σχολών
της Αστυνομικής Ακαδημίας».

ζ) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ένωσης
στη Δημόσια Διοίκηση».

Ανακοινώνει
Τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό), που
θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας (Αττική) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Βόρειας Ελλάδας (Βέροια), κατά το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 έως 10-
12-2021, τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση
που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, στα εν θέματι σεμινάρια, ως ακο-
λούθως: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ -                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ                               ΤΑΚΤΙΚΟΙ              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ή ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
α. Γραμματική και Σύνταξη                               1                                     3
β. Προφορικός λόγος                                         1                                     3
γ. Αστυνομική Ορολογία                                     1                                     3

Ως τιθέμενος στόχος αυτών ορίζεται η γνωριμία - βασική γνώση για την τουρκική
γλώσσα και η γνώση σε προχωρημένο επίπεδο (C1) για την αγγλική.
Η εν λόγω εκπαίδευση εντάσσεται στη δράση με τίτλο «Εκπαιδεύσεις προσωπικού
Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνό-
ρων, με Κωδικό ΟΠΣ 5003308, συγχρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Πρόγραμμα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου
2014-2020, με ενάριθμο 2021ΣΕ7502008», για το ΣΤ΄ Εκπαιδευτικό Έτος. 
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγ-
χρονης εκπαίδευσης, κατά το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 έως 10-12-
2021 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις ώρες 08.00΄-14.00΄.
Ειδικότερα το σεμινάριο εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας θα υλοποιηθεί με
μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής
Αστυνομίας στην Αττική και το σεμινάριο εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας
με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας
Ελλάδας στη Βέροια Ημαθίας. 

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να

μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α-26/9-2-
2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:

• Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι/ες απέκτησαν την ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογρά-
φηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από
την απόκτησή της. Για τους πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση
των διδακτικών τους καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό [π.χ.
πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθ. 10 παρ. 1), Σχολείου της
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άλλης
Σχολής ή Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας].

• Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
• Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ.

Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα

απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων

που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδο-
τικά νοσήματα.

2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων
(περί πολυθεσίας).

3. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου
του έτους διορισμού τους (Π.Δ 113/2008, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
84/2010).

4. Να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού
Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυ-
μούν - αιτούνται να διδάξουν και να πιστοποιεί ή να προϋποθέτει την επαρκή
γνώση της ξένης γλώσσας. 

5. Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου
αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργα-
σίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικα-
νότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο (Π.Δ.
113/2008). 

II. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», εφαρμόζονται ανά-
λογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας (Π.Δ. 319/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλ-

λουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
•  Αίτηση ενδιαφερομένου (Υποδείγματα Α1&Α2) & μία (1) φωτογραφία έγχρωμη

διαστάσεων 4χ4 εκατοστών.
• Υπόμνημα - Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υπόδειγμα Β). 
• Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών, με πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας

των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν
απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

• Αντίγραφο επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της τούρκικης γλώσσας,
εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6117/Α5 από 08/02/2017
Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το

συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις
Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα Γ).
• Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους/τις υποψήφιους/ες εν αποστρατεία

(ε.α.) αστυνομικούς – στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν απο-
στρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Π.Δ.
113/2008). 

2. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ., συναφή με
την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους καθώς και
αντίτυπο των εργασιών τους. 

3. Για την απόδειξη της εμπειρίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
• Για τους/τις μισθωτούς/ές του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα

του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρ-
κεια της εμπειρίας.

• Για τους/τις μισθωτούς/ές του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλι-
στικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύ-
θυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας
του/της καθώς και τα στοιχεία του/της εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

• Για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστι-
κού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυ-
νη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκρι-
μένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Η δηλωθείσα, στο υπόδειγμα Β, εμπειρία στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Αττική και Βέροια) θα διαπιστώνεται από
τις ίδιες τις Σχολές.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συνα-
φή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση

του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο
ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν, τα προαναφερθέντα δικαιο-

λογητικά μέχρι την Παρασκευή 17-09-2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα
γίνονται δεκτές αιτήσεις. 
Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας
θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αττική (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ.
136 71 - Αχαρνές Αττικής) και οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο εκμάθησης
Τούρκικης Γλώσσας στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας
Ελλάδας στη Βέροια (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 Τ.Κ. 59 100
Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας). 

2. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένα, με
ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου), αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την
πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού και καταγε-
γραμμένα σε πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθ-
μός/-οι σελίδας/-ων του καθενός.

3. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπό-
ντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της υποψήφιου/ας, η σωστή συμπλήρωση
της αιτήσεως, καθώς και η άμεση δήλωση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας οποιασδήποτε μεταβολής στα δικαιολογη-
τικά που κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη για τον διορισμό του/της. Οι υποψή-
φιοι/ες πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. 

5. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/α χωρίς ειδοποίηση, όταν τα
δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή/και δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή/και δεν
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1. Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζε-

ται από την ανωτέρω (στ) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
2. Για το διδακτικό προσωπικό που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου απαιτούνται παραστατικά από τα οποία να προκύπτει
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Μ.Κ.Α.), ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζομένου (Α.Μ.Α.)
και Ι.Β.Α.Ν. λογαριασμού τραπέζης ως πρώτος δικαιούχος. 

3. Γίνεται μνεία ότι για τους/τις αιτούντες/σες συνταξιούχους ισχύουν επιπλέον οι
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος −
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020
«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».

V. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους/τις

ίδιους/ες τους/τις υποψήφιους, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής είτε
από Αστυνομικό Τμήμα είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) είτε
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 της από 20 Μαρτίου 2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 68 / 20.03.2020).

2. Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο δικαιολογητικό θα συνοδεύεται και από
επίσημη μετάφραση.

3. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, να γνωστοποιεί σε υποψήφιους στοιχεία τα
οποία έχουν καταθέσει συνυποψήφιοί τους για την ίδια θέση, προκειμένου
να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινά-
κων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση
υπέρτερου έννομου συμφέροντος), τηρουμένων των προβλέψεων της νομο-
θεσίας για τη γνώση διοικητικών εγγράφων και για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων.

4. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις που
προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα ή/και να μην καλεί για διδασκαλία
διορισμένο διδακτικό προσωπικό, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτι-
κών της αναγκών. 

5. Η Σχολή υποχρεούται να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιο-
λογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών/ριών που διορίσθη-
καν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και ανα-
ληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδι-
κασία για την ποινική τους δίωξη.

6. Πληροφορίες παρέχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
στην Αττική (τηλ. 210 2424311-312) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ. 23310 34320, 34322), από
Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 14:00’ και στις ιστοσελίδες:
http://www.astynomia.gr και http://diavgeia.gov.gr., όπου θα αναρτηθεί και η
παρούσα, με συνημμένα τα έντυπα αιτήσεων.

7. Στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr θα δημοσιευτεί - ανακοινωθεί και η από-
φαση διορισμού διδακτικού προσωπικού. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων
για την απόφαση διορισμού επαφίεται στους ίδιους, οι οποίοι μπορούν για το
σκοπό αυτό να ανατρέξουν στην προαναφερόμενη σελίδα.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΟΥΚΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Μία μέρα μετά 
τον ερχομό της 
ομάδας από το 

βασικό στάδιο προετοι-
μασίας στον Βώλακα 
Δράμας αντιμετώπισε 
την ομάδα του ΠΑΟΚ 
σε φιλικό αγώνα που 
έγινε στο Δημοτικό 
Στάδιο με λίγους σχετι-
κά φιλάθλους αν σκε-
φτεί κανείς την εμβέ-
λεια και την ιστορία 
του ΠΑΟΚ. 

Το τελικό 0-1 από κτύπημα
πέναλτι του Ιάπωνα Kαγκάβα
στο 68’ περνάει στοπεριθώριο
της αναμέτρησης και αυτό γιατί
έγινεγενικάέναμέτριοπαιχνίδι,
μετονΠΑΟΚναέχειμίαάκαρπη
υπεροχή και αυτό γιατί ηάμυνα
τηςΒέροιας λειτούργησεάψογα
καιδενάφησεπεριθώριανακιν-
δυνεύσειηεστίατουΒελίδη.

Σημασίαπάντως έχει ότι εί-
δαμεμίαΒέροιαπαρά την κού-
ραση πολύ φρέσκια και πάνω
απ΄ ολα ήξερε τι ζητούσε στο
γήπεδο.  Οι παίκτες δεν «κό-
μπλαραν» απέναντι στο όνομα
τουαντιπάλου , και κέρδισαν το
χειροκρότημα τωνφίλων της ο-
μάδας.

Μην ξεχνάμεοτι οΠΑΟΚ  έ-
δωσε επίσημαπαιχνίδι στοΕυ-
ρωπαϊκό κύπελλο, αλλά και οι
απουσίεςπουείχελόγοΕθνικών
ομάδων, έδωσαν την ευκαιρία
στονΛουτσέσκουναδώσειχρό-
νο συμμετοχής στα τελευταία
αποκτήματα της ομάδα που
προορίζονται για τηνβασική εν-
δεκάδα.

Όπως τόνισε στις δηλώσεις

του και οπροπονητής της ομά-
δαςΠαύλοςΔερμιτζάκης έμεινε
απόλυτα ευχαριστημένος απ΄ ό-
λους τουςπαίκτες οι οποίοιπα-
ρά την κούραση αντιμετώπισαν
μεθάρροςτηνπιόέτοιμηομάδα
τουΠΑΟΚ, και τα πήγανπερί-
φημα.

Σημασία πάντως έχει οτι η
βασίλισσα του βορρά με αυτό
που έδειξε παρότι θέλουν του-

λάχιστον 3 εβδομάδες προε-
τοιμασία ακόμη οτι έχει πολλά
περιθώρια να βελτιωθεί και να
είναιπανέτοιμηστηνέναρξητου
πρωταθλήματος

Ήρθαν αρκετοί παίκτες και
χρειάζεταιπολύ δουλειά΄ για να
«δέσουν» και φυσικά αυτό θα
γίνειμεταεπόμεναφιλικάκαιτις
προπονήσεις.

Ηφάσητουγκολ
Στο 69’ οι φιλοξενούμενοι

άνοιξαν το σκορ.ΟΜουργκ έ-
βγαλε μόνο τονΜπίσεσβαρ, ο
Τσιμόπουλοςβγήκεγρήγορακαι
έπεσεσταπόδια τουαντιπάλου
και απόκρουσε την μπάλααλλά
ο διαιτητής έδειξε πέναλτι στο
μαρκάρισμα του Βεροιώτη τερ-
ματοφύλακα.Τοπέναλτι εκτέλε-
σεεύστοχαοΚαγκάβακιέγραψε
το0-1.

ΟιευκαιρίεςτηςΒέροιας
Στο 79’, σε μια αντεπίθεσή

της η Βέροια προσπάθησε να
ισοφαρίσει .ΟΜουχάλης έκανε
τηνσέντρααπόδεξιά,οΓαβριη-
λίδηςέπιασεαπόκοντάμιακαρ-
φωτή κεφαλιάαλλάοΖίφκοβιτς
απόκρουσε δύσκολασε κόρνερ
καιέδειξετηνμεγάλητουκλάση

Στο83’ηΒέροιαείχεάλλημια
καλήστιγμή.ΣεσέντρατουΜου-
χάλη οΜυστακίδης έπιασε την
κεφαλιάαλλάοτερματοφύλακας
τουΠΑΟΚμπλόκαρε.

Διαιτητής:Μαλούτας (Καρα-
γκιοζόπουλος,Χριστοδούλου)

ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης (61’ Τσι-
μόπουλος),Μπουκουβάλας (61’
Μουχάλης), Πεταυράκης (61’
Παπαχρήστος), Δημόπουλος
(61’Μαραγκός), Σκόνδρας (87
Τασιόπουλος), Οικονόμου (61’
Μπλέτσας), Γαβριηλίδης (87’ Ι-
σαακίδης),Ορφανίδης (61’Μυ-
στακίδης), Πασάς (61’ Χαλκια-
δάκης),Πόζογλου(56’Φοφανά),
Μπαϊντού(61’Ντίνας).

ΠΑΟΚ: Ζίφκοβιτς, Τέιλορ,
Βαρέλα (46’ Ζήλο),Κρέσπο (46’
Γιαξής), Σίντκλεϊ, Σβαμπ, Εσίτι,
Μουργκ,Καγκάβα (73’Βιερίνια),
Μίτριτα,( 61’ Μπισερβαλ) Άκ-
πομπ.

Πολύ καλή η Βέροια
στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ (0-1)

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:«Ευχαριστώ
τονΠΑΟΚ-Ποδόσφαιροδενείναι

μόνοοιμεγάλοι»
Ο τεχνικός της Βέροιας, Παύ-

λοςΔερμιτζάκης, μίλησε μετά το
φιλικό με τονΠΑΟΚ τόσο για το
παιχνίδι,όσοκαιτηνδυναμικήτου
Δικεφάλου.

Τοπαιχνίδι αυτό έδωσε τη δυ-
νατότηταμετάαπό1,5χρόνοστον
νομό ναπαρακολουθήσει μίαπο-
δοσφαιρικήαναμέτρηση.Τοείχαμε
και εμείςανάγκη.Τοπαιχνίδιήταν
απότηνφύσητουλόγωαντιπάλου
πολύδύσκολο.Εμείςείμαστεστην
2η φάση της προετοιμασίας που
περιλαμβάνειπολλές εντάσεις και
απόπλευράςαγώνωνείναι τολε-
γόμενομοντάρισμα.Είμαστε ακό-
μηστηναρχήτουχτισίματος»είπε
αρχικάκαισυνέχισε:

«ΟΠΑΟΚ έχει το μέγεθός του
και τηνποιότητα τωνπαικτών.Έ-
χει μπει στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις, έχειπαίξει δηλαδήαγώνα
και, ουσιαστικά, ήτανπρόβα τζε-
νεράλε για την έναρξη τουπρω-
ταθλήματος. Στοπρώτο ημίχρονο
θέλαμε να αμυνθούμεστο μεσαίο
τρίτοτουγηπέδου,όχιπιοχαμηλά
καιμέσααπότιςυπεραρυθμίεςνα

είμαστεκαλοίστοκομμάτιτηςμετάβασης,γιατίήτανδεδομένοότιοΠΑ-
ΟΚθαήτανπρωταγωνιστής.Δενήτανστοπλάνοτηςομάδαςαυτότο
πλάνο,τοδοκιμάσαμεπρώτηφορά.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν αφήσαμε τονΠΑΟΚ να μας απειλήσει,
αλλάούτεκαιεμείςκάναμεφάσεις.Μετάτο65’καιτιςαλλαγέςοΠΑΟΚ
έκανεγκολκαιείχεκαλέςστιγμές.Καιεμείς,όμως,αργότεραείχαμεφά-
σεις.Τοαποτέλεσμασεαυτήτηφάσηδενμετράει,τονστόχοπουέιχαμε
τονπετύχαμεκαιθέλωναευχαριστήσωταπαιδιάγιατίανταποκρίθηκαν
σεμεγάλοβαθμόπαράτηνκούρασηπουείχαν».τόνισεεπίσης:«Θέλω
ναευχαριστήσωτονΠΑΟΚγιατηνπαρουσίατουκαιεύχομαιναεκπλη-
ρώσει και ναπετύχει τουςστόχους τουσανμεγάλο κλαμππου είναι.
ΉδητονέναστόχοστηνΕυρώπητονπέτυχεμετηνσυμμετοχήτου.Το
έχουμεανάγκησανχώρα,γιατίδενμαςτιμάειηθέσηπουέχουμε.Κλεί-
νονταςθέλωναευχαριστήσωκαιτονκόσμοπουήρθεστογήπεδο».

Κατέληξελέγοντας:«Τοότιδενξέρουμεπότεθαξεκινήσει τοπρω-
τάθλημαμαςβγάζει εκτόςπρογράμματος.Πάμε κάπουστα τυφλά. Γι’
αυτόείπαότιηθέσηπουβρισκόμαστεσανχώραδεν είναι τυχαία.Το
ποδόσφαιροδενείναιμόνοοΟλυμπιακός,οΠαναθηναϊκός,ηΑΕΚκαι
οΠΑΟΚείναικαιοιομάδεςτωνυπόλοιπωνκατηγοριώνπουμπορούν
ναβγάζουνμεγάλουςπαίκτες.Τοπρωτάθλημανομίζωθα έχει μεγάλο
ενδιαφέρον.Εμείςθέλουμεναείμαστεμίακαλήομάδακαι επειδήέχω
κάνεισευψηλόεπίπεδονασαςπωότιστομέλλονθααπασχολήσειτην
SuperLeague1».
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον διαγράφεται 

δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Στο 
Metropolis 
95,5 και 

στην εκπομπή 
«Στη Σέντρα», 
φιλοξενήθηκε ο 
παλαίμαχος ποδο-
σφαιριστής του 
ΠΑΟΚ  και τεχνι-
κός διευθυντής  
της Βέροιας  Γιώ-
της Τσαλουχίδης.

Ο διεθνής με την Ε-
θνικής Ελλάδος, μίλησε
για τοσαββατιάτικοφιλι-
κό τουΔικεφάλουμε την
«Βασίλισσα τουΒορρά»
καιγιατανέααποκτήμα-
τα των «ασπρόμαυρων»
ΜιτρίτσακαιΣιντκλεϊ.

Για την ομάδα της
Βέροιαςείπεταεξής:

«Προσπαθούμεγιατο
καλύτερο, κρατάμε χα-
μηλούς τόνους,γιατί έτσι
ήμασταν για μια ζωή και
τώρα το εφαρμόζουμεα-
κόμη πίστα, γιατί όπου
ακούς πολλά κεράσια
αργεί να ξημερώσει και
στηνΒέροια το εφαρμό-
ζουμεαπό τηνπρώτηη-
μέρα.Νομίζωότικαιηδι-
οίκησηκρατάειχαμηλούς
τόνουςκαιπροσπαθούμε
να κάνουμεσωστές επι-
λογές για να κάνουμε ό-
σο καλύτερη την ομάδα
μας.

Γιά  τα νέααποκτή-

ματατουΠΑΟΚ:
«Θα ξεκινήσωμε τον

ΑλεξάντρουΜιτρίτσα,πι-
στεύωότιέχει ικανότητες
ναδείξεικαιθαβοηθήσει
πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ,
είναι μιαπάραπολύ κα-
λήμεταγραφή,είναιένας
ποδοσφαιριστής που
μπορεί ναπαίξει ένας ε-
ναντίον ενός, έχει διείσ-
δυση καιπαράπολύ κα-
λάχτυπήματα.Είναιένας
ουσιώδης ποδοσφαιρι-
στήςκαινομίζωοΠΑΟΚ
έκανε μια καλή επιλογή.
ΜουάρεσεαρκετάοΜι-
τρίτσα.

Ο Σίντκλεϊ είναι ένας
ποδοσφαιριστήςπου δι-
αθέτει πολύ καλή τεχνι-
κή, ανεβαίνει βοηθάει

στην ανάπτυξη, είναι έ-
ναςπλήρηςπαίκτης,πι-
στεύωότιοΠΑΟΚμεαυ-
τέςτιςεπιλογέςπουέκα-
νετιςπέτυχεκαιτιςδύο.
Ξεχώρισα την ποιότητα
που διαθέτει ο Σίντκλεϊ,
γιατί για να έρθεις στον
ΠΑΟΚ είναι ένα βασικό
κριτήριο αλλά από εκεί
και πέρα βλέπεις και τις
κινήσειςτουποδοσφαιρι-
στή,πώςανεβαίνει,πως
αναπτύσσεται. Για μένα,
δίνει σταθερότητα και
σοβαρότητα στοπαιχνί-
δι του.Δεν έχει σημασία
που ο αντίπαλος ήταν
η Βέροια, η σοβαρότη-
τα και το πρόσωπο του
παίκτη φαίνεται σε κάθε
παιχνίδι.Έκτος απόαυ-

τό, είδαμε ότι η Βέροια
αντιστάθηκεστονΠΑΟΚ,
βέβαια,οΔικέφαλοςέχει
μιαπαραπάνωποιότητα,
γιατί είναι μια κατηγόρια
πάνω αγωνιστικά. Είναι
σαφή, ότι οι δύο ομάδες
έχουνμιαδιαφορά.ΗΒέ-
ροιαστάθηκεπολύ καλά
στο παιχνίδι αλλά και ο
ΠΑΟΚ είχε μιαπολύ κα-
λή κυκλοφορία. Και μην
ξεχνάμε,ότιότανγίνονται
τέτοια παιχνίδια πάντα
είναιυπέρτηςομάδας,ό-
πωςείναιηΒέροια.Γιατί
οαντίπαλοςθέλειναπαί-
ξει πιο χαλαρά, έχει την
επόμενη εβδομάδα την
έναρξη τωναγωνιστικών
υποχρεώσεων, γενικά οι
δύοομάδεςέχουνδιαφο-

ρετικά κίνητρα.Δεν είναι
κριτήριογιαμιαομάδαη
απόδοση. Γιατί οΠΑΟΚ
είναιΠΑΟΚκαι είναιπο-
λύδυνατός.»

ΜπορείοΠΑΟΚτον
τίτλο;

«Ναι, γιατί όχι, διαθέ-
τει έναπολύ καλόυλικό,
απόεκείκαιπέραείναιη
αξιοποίηση του ρόστερ,
πολύ καλόςπροπονητής
οΡάζβανΛουτσέσκου ο
οποίος ξέρει τα αποδυ-
τήρια και την ομάδα.Θα
γίνειέναπολύκαλόπρω-
τάθλημα και θα είναιπιο
ανταγωνιστικόφέτος.Και
ηΑΕΚείναικαλύτερηαλ-
λά και τονΠαναθηναϊκό
περιμένωναδω.»

ΓιώτηςΤσαλουχίδης:«ΜπορείοΠΑΟΚτοντίτλο
Γίνεται σοβαρή δουλειά στηνΒέροια

Πρώτο σερβίς στο «ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 
OPEN» σήμερα στα γήπεδα

του ΔΑΚ Μακροχωρίου

Ξεκινά σήμερα στις 10 τοπρωί το βαθμολογούμενο τουρνουά
τένιςΑνδρών-Γυναικών«ΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑOPEN2021»,πουδιοργα-
νώνεταιαπότηνΓ’ΈνωσηΑντισφαίρισηςΚεντροδυτικήςΜακεδονίας
καιτονσύλλογοΓ.Α.ΣΚαράτεΕρμήςμετηνυποστήριξητηςεφημε-
ρίδαςΛΑΟΣ,στα5greensetγήπεδατουΔΑΚΜακροχωρίουΒέροιας
καιθαδιαρκέσειμέχριτηνΚυριακή12Σεπτεμβρίου.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθεπροσδοκία αφού δήλωσανστο
σύνολο65αθλητέςαπόόλητηνΕλλάδα(47άντρεςκαι18γυναίκες),
αριθμός ρεκόρσε σύγκριση με αντίστοιχαπανελλαδικά τουρνουά!
Βετεράνοι,πανελλήνιοιπρωταθλητές,ανερχόμενααστέρια,αλλάκαι
«clubίστες»πουαγαπούντοτένιςσυμμετέχουνσεμιαγιορτήτουα-
θλήματος.ΣήμεραΤρίτη,πρώτηημέρατουτουρνουά,θαδιεξαχθούν
από τις 10 τοπρωί ταπροκριματικάανδρών, όπουθααγωνιστούν
συνολικά23αθλητές,απότουςοποίουςοι12θαπάρουντοεισιτήριο
γιατοκυρίωςταμπλόπουξεκινάτηνΤετάρτη(8/9).

Πυρετώδειςοιπροετοιμασίεςαπότουςοργανωτέςμετηνμεγάλη
υποστήριξητωνχορηγώνγιατηνάρτιαεξέλιξημιαςμεγάληςτενιστι-
κήςδιοργάνωσηςπουφιλοδοξούνναγίνειθεσμόςγιατηνπόλητης
Βέροιας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙδύοδια-
μερίσματαστοΜακροχώ-
ριΒεροίαςαπό80τ.μ.το
καθένα,σεκαλήκατάστα-
σηκαισε τιμήευκαιρίας
48.000 ευρώκαι ταδύο
διαμερίσματα.Πληρ.τηλ.:
6987 234784 και 6987
239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρ ισμα 91 τ .μ .  στην
οδό Ηρακλέους (Α-
κρόπολη) στη Βέροια
στο ισόγειοσεάριστη

κ α τ ά σ τ α σ η .

Πληροφορ ί ε ς  τ ηλ . :
6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμασταΑστικά88τ.μ.
50.000 ευρώ, διαμπε-
ρές,  κόπλαμ, χωρίς
ασανσέρ. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -
κατοικία 200 τμ, στη
Φυτειά με πανοραμι-
κή θέα, σε οικόπεδο
1 .500 τ .μ .  Τιμή  ευ-
καιρίας. Τηλ.: 23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρ ισμα 2ου ορόφου,
άρ ιστο ,  85  τ .μ . ,  χ .
ασανσέρ,  στην Μη-

τρόπολη, σε τιμή ευ-
καιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα κοντά στο Μου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 34
888738ΜεσιτιοκόΑκί-
νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στηνΑγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωριού.  Πληρ.  Τηλ.

6981058526.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

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

ΠΑΤΡΙΔΑ  πω-
λείται οικόπεδο 1
στρέμμα με ημιτε-
λές κτίσμα 91,50
τ.μ., με αποθήκη
εκτός σοιτ ιού 25
τ.μ.,  με υπέροχη
θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο,
συρταρωτή πόρτα,
πλήρως τακτοποι-
ημένο.Τιμή 95.000
ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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χέρσος 11.000 τ.μ. στον
Άγιο Γεώργιο, θέση «ΣΥ-
ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτι-
άδου 20, πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμμένο.
Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.
Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιά-
ζεται  γκαρσονιέρα,1οςό-
ροφος,σεπολύκαλήκατά-
σταση. Πληρ. τηλ.: 23310
24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ.23185 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ποιοτική

γκαρσονιέρα49τ.μ.,κατασκευή2005,1και
μισόυ/δ,1οςόροφος,μεπροσανατολισμό
ανατολικό,σενεόδμητηοικοδομήκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές ,
ευρίσκεταισεάριστοπεριβάλλον,φωτεινήκαι
ευχάριστη ,ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Από
1/10/21διαθέσιμη.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικα-
τασκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλή
γειτονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε

χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,
σεκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμε
σόμπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγιαιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο65.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

Κωδ. 14158 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείταιισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο ,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά380τ.μ.,σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμι-
ση ,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγρα-
φών,γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύπολύ
απαιτητικούςαγοραστές.Πρόκειταιγιαμία
Μεζονέταδύοεπιπέδων200 τ.μ. και έναν
ξενώναστο ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκεςκαι
διπλόπάρκινγκενσωματωμένο.Μεαρμο-
νικέςαναλογίεςπαντού ,  διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα ,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά , έχει
ντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύιναδά-
πεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά

κουφώματατριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά
τζάμιακαιθερμοπρόσωψη10cmπρόσφατη.
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet,η
Λέβηταυγραερίουμεδεξαμενή.Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητού-
μενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

Κωδ.12784 ΛΑΖΟΧΩΡΙπριντοχωριό

,κοντάστοκανάλιαγροτεμάχιομε ,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιμενερόάφθονο ,
πωλείται9.120τ.μ..,στηνεκπληκτικήτιμήτων
25.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ. 14199 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟάρτιοκαιοικοδομήσιμοεπίτου
κεντρικούδρόμου1544τ.μ.μεμεγάληφάτσα
,εξαιρετικόαπόκάθεάποψηπωλείταιεσπευ-
σμένα.Πολύεύκοληπρόσβασηκαιτιμήμόνο
25.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ΦΑΡ -
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣήυπάλ-
ληλος για φαρμακείο
στο Δήμο Νάουσας.
Θέση πλήρους απα-
σχόλησης. Θα εκτιμη-
θεί εμπειρία στις πω-
λήσειςήσχετικήμετο
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ALU-SYN ΕΠΕ
(11ο χλμ. Βέροιας-Ν..
Νικομήδειας), ζητείται
για άμεσηπρόσληψη
υπάλληλος γραφείου
με γνώσειςΑγγλικών
κα ι  προϋπηρεσ ία
και στη διαχείριση
Λογιστικών. Αμοιβή
ανταγωνιστική και α-
ναλόγωςπροσόντων.

Δεκτά βιογραφικάσημιεώματαστην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:alu-syn@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 73281, 6979 808320.Ώρες επικοινωνίας: 8.00
π.μ.-3.00μ.μ.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που, με 3 χώρους και κουζινα,
W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα-
ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία
στηΒέροια.Τηλ.: 6906 565981
&2331029929.

BISTRO49 ζητείται μάγειρας
καιβοηθόςμάγειραγιαμόνιμηερ-
γασία.Πληρ.τηλ.:6983000623.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και
μηχανικός αυτοκινήτωνσε εται-
ρίαστηΒέροιακαιοδηγόςΤΑΧΙ
μεειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙ
στηΒέροιια.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης συ-

νέταιρος για κεντρικό μεσιτικό
γραφείο με ικανοποιητικό πε-
λατολόγειο. Πληρ. τηλ.: 23310
63283 ώρες 20.00-22.00 &
08.00-09.00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγιατην
κουζίνααπότηνταβέρνα«ΦίναΚό-
τα».Πληρ.τηλ.:6944427812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δπι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας γιαΟδική
ΒοήθειαστηΒέροια.Τηλ.:23310
41601&6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τύλιγμα
γύρου.Ημερομίσθιοπολύ καλό.
Τηλ.:6972012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και ψη-
τάς σε ταβέρνα για καθημερι-
νη εργασία. Μισθός ικανοποι-
ητικός. Τηλ.: 6972 012622 κος
Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου και στο Τσερμένι.
Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυριαμαγειρισαγια
σπιτι στηΜυκονο, ναβοηθα και
στις δουλειες τουσπιτιου. εργα-
σια καθημερινη και ΙΚΑ .Παρε-
χεται διαμονη.ΤηλΕπικοινωνιας
6977352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεοςγενικωνκαθη-
κοντων για χειρωνακτικες εργα-
σιες σε καταστημαστηΜυκονο,
μεπιθανη συνεργασια και στην
Αθηνα.Παρεχεται διαμονη.Τηλ.
Επικοινωνιας κ. Χρηστος 6977
352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:
2331042680,ώρεςεπικοινωνίας:
10μ.έως1.00μ.μ.Βιογραφικάστο
e-mail:koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατοψη-

τοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒενιζέ-
λου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φιλόλογος,

με φροντιστηριακήπείρα και ει-
δίκευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκξείου
μεμονωμένακαισεγκρουπ.Τιμές
προσιτές.Τηλ.:6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνω
παιδιάτουΔημοτικούαπό10ετών
γιατηνπροετοιμασίατωνμαθημά-
των τους!Αναλαμβάνωεπιμέλεια
κειμένων,ολοκλήρωσηφοιτητικών
/πτυχιακών/διπλωματικώνκαιμε-
ταπτυχιακώνεργασιών,μεγνώση
καιεμπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή ε-
μπειρία σε μεγάλα φροντιστή-
ρια, παραδίδει μαθήματα Νε-
οελληνικής Γλώσσας και Λο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη
περιουσία, καθώς και μεγάλα
εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-
ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά γνω-
ριμία με γυναίκααπό30 έως40
ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μισογειαμονοκατοικιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ20000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.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

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

Ζητείται Υπάλληλος για την θέση Project 
& Warehouse Manager

για μόνιμη και πλήρη απασχόληση
Αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση και υλοποίηση αντικειμένου δημόσιων

συμβάσεων.
Έλεγχοςαπαιτήσεωνσύμβασης(αντικείμενοσύμβασης,χρόνος

υλοποίησηςκ.λπ.)
Παραγγελίεςειδώνκαιυλικώναπόπρομηθευτέςεφόσοναπαιτούνται
Οργάνωσησυνεργείου για την υλοποίηση των εργασιώνπου

απαιτούνται
Παράδοση/παραλαβήπροϊόντων
Παρακολούθηση και υλοποίηση της τυπικής διαδικασίας της

σύμβασηςσύμφωναμετιςπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςτηςσχετικής
νομοθεσίας

Οικονομικήπαρακολούθηση της σύμβασηςσε συνεργασία με
τονυπεύθυνοτουαντίστοιχουτμήματος

Σύνταξηκαιέλεγχοςτεχνικώνπροδιαγραφώνπωλούμενωνειδών
ΔιαχείρισηΑποθεμάτωνκαιΑποθήκης
Έλεγχοςαποθεμάτωνανταλλακτικώνκαιλοιπώνειδώναποθήκης
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπρομηθευτές
Καταχώρησηειδώνστονκατάλληλοαποθηκευτικόχώρο
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπελάτες
Απογραφήειδώναποθήκης

Προσόντα:
ΕπιθυμητόΠτυχίοΤΕ (ΜηχανολόγουΜηχανικού,Μηχανολόγου

Οχημάτων,Ηλεκτρολόγου)
ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικής
ΆριστηγνώσηMicrosoftOffice365
Θαεκτιμηθείπροηγούμενηεμπειρίασεπαρόμοιαθέση
ΘαεκτιμηθείηγνώσηχρήσηςτωνπρογραμμάτωνAsana&Softone

Απαραίτητες Δεξιότητες:
·Ενδιαφέρονκαιζήλοςγιαδουλειάκαιπρόοδο
·Οργανωτικότητακαιεργατικότητα
·Ευχέρειαστηνεπικοινωνία,στονγραπτόκαιπροφορικόλόγο
·Προσαρμοστικότητα,ευελιξίακαιθετικόπνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητακαιεχεμύθεια
·Δυνατότηταεργασίαςυπόπίεσηλόγωαυστηρώνdeadline

Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχών:μισθόςκαιπαροχές
·Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσεμιαδημιουργικήομάδαπου

απαρτίζεταικυρίωςαπόνέους

Ωράριο Εργασίας:
ΔευτέραέωςΠαρασκευήμεταξύ8:30-17:00
Αποστολή βιογραφικών: monte@montenoulikas.gr

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com



τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα
με βάση, τραπεζάκι φαγητού,
κάθισμα αυτοκινήτου και 2 πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ κα-
τάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.:2331062621.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΕταιρικόπρατήριοΥγρώνΚαυσίμωνστηνΣταδίου
188Βέροιααναζητάγιαάμεσηπρόσληψη:

1)ΥπαλλήλουςΕξυπηρέτησηςΠελατώνΠλατφόρμας
καιαίθουσας

2)Έμπειρεςμπαρίστεςγιαπαραγωγήκαφέ!
Σταθερόςμηνιαίοςμισθόςσυνμηνιαίοbonusεπίτευξης

στόχωνπωλήσεων.
Γνώση υπολογιστών και ξένων γλωσσών θα εκτιμη-

θούν
Αποστολήβιογραφικώνστο:euapanag@yahoo.com

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρηση λειτουργεί επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισε νεόκτιστηοικοδομήστο κέντρο της
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, στον 
Χώρο Θυσίας στη Νάουσα, η εκδήλωση βύθισης 500 φιαλών κρασιού 
στο ιστορικό ποτάμι της Αράπιτσας, με σκοπό την παλαίωσή του στις 
ειδικές συνθήκες του τρεχούμενου νερού του ποταμού.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εγχείρημα που πραγματοποιήθηκε, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe Cult-Create, 
στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Νάουσας και σε συνεργασία με τον Σύν-
δεσμο Οινοπαραγωγών Νάουσας, τη Γαστρονομική Κοινότητα Νάου-
σας, την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας 
και τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανάδειξη της Νάουσας ως Πό-
λη του Οίνου και της Γευσιγνωσίας, παρουσιάστηκαν επίσης:

-Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Τρύγου, που θα 
πραγματοποιηθεί στη Νάουσα από 24 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, 
με παράλληλες δράσεις το «Street Food Festival», μια γιορτή τοπικών γεύσεων, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστί-

ασης της περιοχής και το «Urban art Festival», δηλαδή το φεστιβάλ 
της τέχνης στους δρόμους και στις γειτονιές της Νάουσας, το οποίο 
αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Νάουσας, του συλλόγου Τέχνης 
«Πυρετός Χρωμάτων-Τέχνη σε δημόσιο χώρο» (Farbfieber-Kunst im 
Öffentlichen Raum) του Ντίσελντορφ της Γερμανίας και της Εταιρείας 
Ελλήνων Συγγραφέων στη Γερμανία, σε συνεργασία με την Κίνηση για 
τα Γράμματα και τις Τέχνες.

-Η πλατφόρμα διασύνδεσης επιχειρήσεων τουρισμού και επισκε-
πτών με την ονομασία «LostNET», μια ψηφιακή πλατφόρμα-εφαρμογή, 
την οποία δημιούργησε ο Δήμος Νάουσας σε συνεργασία με τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού. Η πλατφόρμα 
προσφέρει την δυνατότητα ανάδειξης των επιχει-
ρήσεων σε ψηφιακό χώρο και χάρτη, προβολή 
των εκδηλώσεων των επιχειρήσεων και φορέων 
και την δυνατότητα διασύνδεσης του χρήστη 
με τις πολιτιστικές, περιπατητικές, ποδηλατικές 
διαδρομές καθώς και των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων τουρισμού μεταξύ τους, προκείμενου να 
προωθηθεί η συνεργασία και οι συνέργειες.

Όλα αυτά αποτελούν το σχέδιο δράσης του 
Δήμου Νάουσας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Interreg Europe Cult – Create 
που αφορά στις Δημιουργικές Βιομηχανίες και 
τον Δημιουργικό Τουρισμό (με εταίρους τους 
Vidzeme Tourism Association LV, Veneto Region 
IT, Cork City CouncilIE, Chamber of Commerce 
and Industry of Pécs- Baranya HU, Nicosia 
Tourism Board CY, D, Dundee City Council UK, 
Kujawsko-Pomorskie Region PL, European 
Cultural Tourism Network).

Στη δράση της βύθισης των κρασιών παρευ-
ρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οινοποιών 
Νάουσας Γιώργος Φουντούλης, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης,  

η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Δώρα Μπαλτατζίδου, ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Έργων Βασίλης Τζουβάρας, ο αντιδήμαρχος Νεο-
λαίας,  Παιδείας και Αθλητισμού Γιώργος Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΝ Γιώργος Τασιώνας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Νάουσας 
Κώστας Χατζηστυλλής,  ο πρόεδρος της Ένωσης των Οινοπαραγωγών 
Βορείου Ελλάδας Στέλιος Μπουτάρης, ο πρόεδρος  της Ένωσης Ξε-
νοδόχων Ημαθίας Δημήτρης Μάντσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κα-
ταστημάτων Εστίασης  Νάουσας Άγγελος Χατζηστυλλής, ο πρόεδρος 
της Γαστρονομικής Κοινότητας Νάουσας, Χριστόφορος Γεωργιάδης,  οι 
οινοποιοί της Νάουσας,  εκπρόσωποι φορέων, Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης  και πολίτες.
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P Τελικά ναύαρχος με χάπι εντ υπάρ-
χει μόνο στις ελληνικές ταινίες…

 
P Κι ας κόλλησε το καράβι στον 

Ισθμό.
 
P Έπος πραγματικό η συνάντηση του 

ΣΥΡΙΖΑ με τη συναίνεσε στο θέμα Αποστο-
λάκη. Ώδινεν όρος και έτεκεν μη!

 
P Αλλά κι ο Μητσοτάκης δεν πήγε 

πίσω σε αυτογκόλ. Με το μάτι προς τα 
αριστερά, υπουργοποίηση Πλεύρη. Λά-
θος δρόμο πήραμε καρδιά μου.

 
P Κι όλα αυτά, στην κυβέρνηση Μη-

τσοτάκη. Που κοιμάσαι κεντροαριστερός 
και ξυπνάς υπουργός.

 
P Έχει ξεκινήσει ο Κυριάκος ένα 

ιδιότυπο κεντροαριστερό MeToo ένα 
πράμα.

 
P Ωστόσο μετά τα αυτογκόλ, κάποιοι έτοιμοι 

για αρραβώνα του είπαν: ‘Μ’ αυτό το Πλεύρη να 
κοιμάσαι’.

 
P Εκείνο που δεν απάντησε ο Αποστολάκης 

είναι αν θα παραμείνει ή όχι στον δημόσιο βίο.
 
P Διότι ο δικός Μιχάλης, μας απείλησε ότι θα 

το κάνει.
 
P Ίσα που προλαβαίνει να κάνει δήλωση 

για αρχηγός του ΚΙΝΑΛ άμα λάχει.
 
P Δεύτερο αυτογκόλ Μητσοτάκη; Τιμώρησε 

Χρυσοχοΐδη για τις πυρκαγιές και αναβάθμισε Χαρ-
δαλιά. Προφανώς εντάσσεται στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα και η τρικυμία εν κρανίω.

 
P Νέα τηλεοπτική σεζόν, με ανασχηματισμό 

μία από τα ίδια και εδώ.

P Τι να δούμε απόψε; Γκερέκου ή Big Brother; 
Δηλαδή: Γη της ελιάς ή γη της ανεμελιάς;

 
P Αν αυτό με την Γκερέκου και τον νεαρό 

ήταν ερωτική σκηνή, τότε εγώ με την αγάπη εί-
μαστε πρωταγωνιστές στις ερωτικές ταινίες.

 
P Θα περιμένουμε να δούμε αν θα δώσει 

μεγαλύτερο πεδίο η άλλη υπουργός της ‘ελιάς’, η 
Κονιόρδου. 

 
P Τελικά και οι γυναίκες προτιμούν τις ξαν-

θές. Δείτε τι γίνεται στην πρωινή ζώνη των κανα-
λιών.

 
P Και:
 Τρεις φίλοι, εκ των οποίων ο Σάκης τραυλίζει αρ-

κετά, πήγαν για ψάρεμα με τη βάρκα τους. Κάποια 
στιγμή ο Σάκης πέφτει στη θάλασσα φωνάζοντας 
«κα-κα-κα-κα-κα-καράβι»! Δυστυχώς όμως οι φίλοι 
του, δεν κατάλαβαν έγκαιρα τι ήθελε να τους πει, το 
καράβι χτύπησε τη βάρκα και οι δύο φίλοι μεταφέρ-
θηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όπου 
έμειναν αρκετούς μήνες μέχρι να αναρρώσουν.

Τελικά αφού ανάρρωσαν, μετά από αρκετό και-
ρό αποφάσισαν και οι τρεις να πάνε και πάλι με τη 
βάρκα για ψάρεμα. Κάποια στιγμή ο Σάκης άρχισε 
και πάλι να φωνάζει «κα-κα-κα-κα-κα-κα…» Οι φίλοι 
του, χωρίς να χάσουν καιρό αυτή τη φορά, πέφτουν 
αμέσως στη θάλασσα ενώ ο Σάκης συνεχίζει να φω-
νάζει «κα-κα-κα-κα-κα-κα-ρχαρίας»!

Κ.Π.

Έως τις 3 Οκτωβρίου
Εκδηλώσεις για την ανάδειξη της Νάουσας 
ως Πόλη του Οίνου και της Γευσιγνωσίας

-Φεστιβάλ Τρύγου και παράλληλες δράσεις
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