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Υπάρχουν «αγκάθια» στην 
ελληνογαλλική συμφωνία 

που δεν επέτρεψαν
την εθνική σύμπνοια;

  Πέρασε με ισχυρή μεν πλειοψηφία η κύρωση της 
ελληνογαλλικής συμφωνίας από την Βουλή, ωστόσο δεν 
επετεύχθη μια ευρύτερη κα αν ήταν δυνατό καθολική 
συμφωνία που θα λειτουργούσε ως ηχηρό μήνυμα στο 
εξωτερικό. Και μόνο η αμηχανία και οι αντιδράσεις της 
Τουρκίας απέναντι στην συμφωνία υποδηλώνουν ότι 
ισχυροποιείται η θέση της Ελλάδας που αντικειμενικά 
παίρνει το πάνω χέρι. Οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης 
για παράκαμψη των διαδικασιών και αρμόδιων 
επιτροπών πριν δώσουν τα χέρια Μητσοτάκης και 
Μακρόν, μπορεί να έχουν βάση, ωστόσο ας σκεφτούμε 
ότι μια τέτοια συμφωνία για να επιτευχθεί έπρεπε να 
κινηθούν και οι δύο πλευρές ταχύτατα και να μην 
ρισκάρουν πιθανά «βραχυκυκλώματα»... ειδικά όταν 
μιλούμε για εξοπλιστικό πρόγραμμα που «πλήττει» 
οικονομικά συμφέροντα άλλων χωρών. Ας μην μείνουμε 
επομένως τόσο στην διαδικασία, αλλά στο τι πέτυχε η 
κυβέρνηση και αν αυτό είναι πραγματικά επωφελές για 
τα εθνικά συμφέροντα. Και τότε με πολιτική παρρησία 
και ειλικρίνεια θα έπρεπε να υπάρξει σύμπνοια, αλλιώς 
να δείξουν με το δάχτυλο τα σημεία που βλάπτουν την 
ελληνική πλευρά σε τέτοιο βαθμό που δεν θα έπρεπε να 
προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμφωνίας. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Μήνυμαυπέρ
της3ηςδόσης
απότονΔιοικητή
τουνοσοκομείου
ΗλίαΠλιόγκα

Στην 3η δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού
προχώρησεχθεςΠέμπτηοδιοικητής τουνοσοκομεί-
ουΗμαθίας,ΗλίαςΠλιόγκας.

«Προστατεύουμε τον εαυτό μας.Φροντίζουμε γι’
αυτούς που αγαπάμε. Το ραντεβού για το εμβόλιο
είναι ραντεβού ζωής…»δηλώνει γεμάτος ενέργεια ο
διοικητής,πουπροχώρησεστην αναμνηστική δόση
του εμβολίου παρότι είχε νοσήσει τον περασμένο
Δεκέμβριο.

Άξιοαναφοράςότιστηνπερίοδοαυτήοι εμβολια-
σμοί3ηςδόσηςστηνΗμαθίαείναιπερισσότεροιαπό
όσοι τηςπρώτης και της δεύτερης, σοβαρή ένδειξη
τηςπίστηςτωνεμβολιασμένωνστηναποτελεσματικό-
τητατουεμβολίου.

Κινητοποιήσεις της ΕΛΜΕ Ημαθίας
για τις εξελίξεις στην Εκπαίδευση

ΣυνέντευξηΤύπου για τις εξελίξειςστο χώρο της εκπαίδευσηςδίνει σήμεραΠαρασκευήηΕΛΜΕΗμαθίας, στις
14.00τονπολυχώροτης«Ελιάς,σεσυνέχειακαιτουεκπαιδευτικούσυλλαλητηρίουπουπραγματοποίησετοαπόγευ-
ματηςΤετάρτης6Οκτωβρίου2021στηνπλατείαΔημαρχείουτηςΒέροιας,στοπλαίσιοτωνπανελλαδικώνκινητοποι-
ήσεωντουκλάδου.

Γιαταεπιχειρήματατωνεκπαιδευτικώνπουαντιδρούνστονέον/σχγιατηνΕκπαίδευση,μίλησεηπρόεδροςτης
ΕΛΜΕΗμαθίαςΧαράΑξούριστου,καλώνταςσεσυμπαράστασηγονείςκαικηδεμόνες.

Προσοχή κυκλοφορούν κάλπικα δίευρα στην αγορά!
Πως να τα ξεχωρίσετε

Στηνεξάρθρωσηεγκληματικήςοργάνωσηςπουέθε-
τεσεκυκλοφορίανομίσματατωνδύοευρώ,αμφιβόλου
γνησιότητας, προχώρησε η  ΟικονομικήΑστυνομία
ΒόρειαςΕλλάδας. Συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί, ενώ
σεέρευνες,σεοικία,5καταστήματα,2αποθηκευτικούς
χώρουςκαι2αυτοκίνητα,βρέθηκανκαικατασχέθηκαν
1.524 δίευρα και 202.825 ευρώ.Οι διωκτικές αρχές
πιστεύουνότι βρίσκονταιαντιμέτωπεςμεοργανωμένο
διεθνέςκύκλωμαδιακίνησηςπλαστώννομισμάτωνπου
χρησιμοποιούν “καταστήματαβιτρίνα”. Τακαταστήμα-
ταόπουέγινανοιέλεγχοιήτανκινεζικώνσυμφερόντων.

Ειδικότερα,σχεδόνανύπαρκτεςείναιμεγυμνόμάτι
οιδιαφορέςανάμεσαστακάλπικοκέρματατων2ευρώ
καιστα γνήσια, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολο ναυπο-
ψιαστούμε τοπαραμικρόπιάνοντάς τασταχέριαμας.
Αφού δεν υπάρχει έλεγχος γνησιότητας όπως με τα
χαρτονομίσματα,είναισημαντικόναγνωρίζουμεμερικά
κόλπαγιαναταξεχωρίζουμεαπόταγνήσια.

ΌπωςαναφέρειηαστυνόμοςΑ-Εμπειρογνώμονας
ΑφροδίτηΝτέλλα:

«Δεν έχουν φτάσει στην τελειότητα, πατάνε στο
γεγονόςότιτοκέρμαδενέχειέλεγχο,δηλαδήδενέχει

τονέλεγχοπουέχειτοαντίστοιχοχαρτονόμισμα.Ταμαγαζιά,τακαταστήματα,δενέχουνμηχανέςελέγχουγνησιότη-
ταςτωνκερμάτων.Έχουνεμφανείςδιαφορές.Πρώτοείναιηχρωματικήυφήτους,δεύτερονοιεγχαράξειςτους,πολύ
καλύτερεςποιοτικώςμετοάλλοκέρμα.Οιδιαστάσειςπαραμένουνίδιεςκαιτοβάροςτουςείναικοντά.Τοχρώματου
παραχαραγμένουδίευρουείναιελαφρώςπιοξεθωριασμένο,σεαντίθεσημετουγνήσιου.Στηνπερίπτωσηπουούτε
τότεκαταλάβεικάποιοςτηδιαφορά,ηλύσηείναιέναςαπλόςμαγνήτης»,προσθέτει.«Μετομαγνητάκιτογνήσιοείναι
ελαφρώςμαγνητικό.Σεαυτότοκέρμαόμωςείναιισχυράμαγνητικό»,σημειώνειηκ.Ντέλλα.

Ετοιμάζονταιγιασυμμετοχήσεσυγκεντρώσεις
ΣειράκινητοποιήσεωνμέσαστονΟκτώβριοετοιμάζουνΑΔΕΔΥ,συνταξιούχοικαιεργαζόμενοιμεσυμμετοχήακόμηκαι

σεπανελλαδικέςσυγκεντρώσειςδιαμαρτυρίας.
Στοσυλλαλητήριο τηςΑθήνας κατεβαίνουν οι συνταξιούχοι τουΟΑΕΕ τηςΝάουσας (πρώηνΤΕΒΕ) με λεωφορεία

πουτίθενταιστηδιάθεσήτουςαπότοΣωματείοτους,χαρακτηρίζοντάςκαθοριστικήτηνπαρουσίατουςγιαναμηντους
αφαιρεθούνόσαέχουνκερδίσειτόσαχρόνιααπότηδουλειάτους,όπωςτονίζουν,ενώμεσυγκέντρωσηκαισυναυλίατην
ερχόμενηΔευτέραστηνπλατεία τωνΓιαννιτσώνδιαμαρτύρεται και τοσυνδικάτο γάλακτος τροφίμων καιποτών νομού
ΗμαθίαςκαιΠέλλας,μεταφέρονταςτηναγωνίατωνεποχικώνεργαζόμενωντουκλάδουγιατομέλλοντους,μέσασεκύμα
ανατιμήσεωνκαιακρίβειας…



Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια, με ονομαστική ψη-
φοφορία και με 191 ψήφους υπέρ έναντι 109 κατά, η Συμφωνία μεταξύ 
Ελλάδας – Γαλλίας για την στρατηγική εταιρική σχέση και τη συνεργα-
σία στην άμυνα και στην ασφάλεια. Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές ΝΔ, 
ΚΙΝΑΛ και Ελληνικής Λύσης και η ανεξάρτητη βουλευτής Κ. Αδάμου. 
Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25.  Θετική ψήφο έδωσε μετά την 
διαγραφή του από την Κ.Ο. της ΝΔ και ο Κ. Μπογδάνος, που δήλωσε 
οτι παραμένει συντεταγμένος στον πολιτικό χώρο του κόμματος.

Η συνεδρίαση στην ολομέλεια ξεκίνησε με τους εισηγητές των κομ-
μάτων. Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, η πρόεδρος 
του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά και ο γ.γ του ΚΚΕ Δημήτρης 
Κουτσούμπας.

Κ. Μητσοτάκης: «Ιστορική συμφωνία»
Για ιστορική Συμφωνία, η έγκριση της οποίας σημαίνει θωράκιση 

της πατρίδας μας στην ταραγμένη Μεσόγειο και σηματοδοτεί το πρώτο 
τολμηρό βήμα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, έκανε λόγο ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας  πως συγκρο-
τείται μια ενιαία ευρωπαϊκή στάση στη Μεσόγειο ενώ είναι ταυτόχρονα 
σαφής και ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας αυτής της νέας εταιρικής σχέ-
σης. Εξήγησε ότι η τιμή των φρεγατών δεν ξεπερνά τις δημοσιονομικές 
μας δυνατότητες καθώς και ότι «πράγματι η Ελλάδα είναι το τελευταίο 
φυλάκιο της Δύσης προς Ανατολάς».

Κλείνοντας την ομιλία του απηύθυνε έκκληση να τηρηθεί η «σοβαρή 
παράδοση που έχει κατακτήσει η δημοκρατία μας: τα κόμματα, τουλάχι-
στον τα κόμματα εξουσίας, να συμφωνούν όταν πρόκειται για θέματα ε-
θνικής ασφάλειας», και τόνισε πως για τα θέματα εθνικής άμυνας μιλάει 
μόνο η πατρίδα και κανένα κόμμα.

«Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι 
ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής ευθύνης. Η ευθύνη είναι βαριά και 
βαριά θα είναι και η ετυμηγορία της ιστορίας», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρωθυπουργός, πριν κατέβει από το βήμα.

Τσίπρας: Δεν είναι «ιστορική» αλλά ανισοβαρής
Η Συμφωνία που φέρνει η κυβέρνηση «δεν είναι μια συμφωνία 

μεταξύ ισότιμων εταίρων», «δεν είναι «ιστορική» αλλά ανισοβαρής», 
τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή για την ελληνογαλλική 
συμφωνία.

 «Συναίνεση στο λάθος δεν θα δώσουμε», είπε, ανακοινώνοντας ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν συναινεί «σε μια λάθος στρατηγική για την εξωτερική 
και αμυντική μας πολιτική», «σε μια αλόγιστη κούρσα εξοπλισμών, χω-
ρίς σχέδιο και προτεραιότητες, που θυμίζει εποχές που συνέβαλαν στη 
χρεοκοπία της χώρας», «σε μια συμφωνία με δυο εξαιρετικά αρνητικές 
προβλέψεις». Είπε ότι αυτή η στάση είναι «βαθιά πατριωτική», «στάση 

ευθύνης απέναντι στα εθνικά μας συμφέροντα, 
αλλά και απέναντι στους κόπους του ελληνικού 
λαού» και δήλωσε αποφασισμένος «πολύ σύ-
ντομα, μια προοδευτική κυβέρνηση να διορθώ-
σει αυτή τη λάθος στρατηγική κατεύθυνση στην 
εξωτερική μας πολιτική και να επαναφέρει τη 
χώρα στον δρόμο της ειρήνης, της ασφάλειας 
και της σταθερότητας»

Φώφη Γεννηματά: Ναι μεν, αλλά…
Πάντα στηρίζαμε και στηρίζουμε την ισχύ 

και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας στην 
ευρύτερη περιοχή και για αυτό «ψηφίζουμε τη 
Συμφωνία γιατί θέτει τις βάσεις για την άμυνα 
και την ασφάλεια, όπως ψηφίζουμε και την 
ενίσχυση του Στόλου. Μας ενδιαφέρει να έχου-
με στενές σχέσεις με τη Γαλλία, ειδικά τώρα 
που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της» 
τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, 
Φώφη Γεννηματά, στην ομιλία της στη Βουλή, 
στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση 
της Συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η κυρία 
Γεννηματά «στη συμφωνία υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να ανα-
δειχτούν» αλλά και «δυνατότητες, αν η κυβέρνηση δουλέψει πρακτικά 
πάνω σε αυτή».

Δ. Κουτσούμπας: «Απορρίπτουμε τη συμφωνία»
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε ότι «το πρώ-

το που πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και το οποίο προσπαθεί 
να συσκοτίσει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ακόμα κι αυτά που 
βάζουν κάποιους «αστερίσκους», για τα μάτια του κόσμου, όπως ο 
ΣΥΡΙΖΑ» είναι πως «η συμφωνία αυτή δεν αφορά πραγματικά την 
άμυνα της χώρας, την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας, την 
υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν υπηρετεί, δηλαδή, τα λαϊκά 
συμφέροντα».

«Η συμφωνία αυτή», συνέχισε, «όπως και άλλες παρόμοιες στο 
παρελθόν, όπως η συμφωνία για τις βάσεις με τις ΗΠΑ που εγκαινίασε 
ο ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η ΝΔ αφορούν την συμμετοχή της Ελλάδας 
σε επιθετικά, επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της βόρειας Αφρικής, της 
περιοχής του Σαχέλ στην υποσαχάρια Αφρική… Το ΚΚΕ απορρίπτει και 
καταψηφίζει τη συμφωνία».

Ο Κ. Βελλόπουλος
Ο Κυριάκος Βελλόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε: «Δεσμεύσατε τη χώ-

ρα με μία πενταετή συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ το υπόλοιπό σας στην 

κυβέρνηση είναι δυο χρόνια. Γιατί δεσμεύσατε την επόμενη κυβέρνηση; 
Και τι συμφωνία είναι αυτή; Είναι ευρωπαϊκή; Είναι διμερής; Τι είδους 
συμφωνία έχετε συνάψει; Αντί να καλλιεργείτε το φρόνημα και την 
επαγρύπνηση στον Έλληνα, εσείς του λέτε να μην ανησυχεί γιατί θα 
έρθουν οι άλλοι να μας σώσουν». 

Βαρουφάκης: «Καταψηφίζουμε»
“Έχουμε μία αμυντική συμφωνία για την οποία είχε ιδιαίτερο ενθου-

σιασμό ο Πρωθυπουργός. Εμείς επειδή θεωρούμε ότι αποδυναμώνει 
την ήδη καταρρακωμένη εθνική άμυνα, καταψηφίζουμε την αμυντική 
αυτή συμφωνία Μητσοτάκη-Μακρόν” είπε από το βήμα της Βουλής ο 
Γραμματέας του MέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης. Με το όχι μας απόψε, τι-
μούμε τον αυθεντικό πατριωτισμό, εκθέτοντας τον επικίνδυνο εθνικισμό 
της λαϊκής δεξιάς και του διευρυμένου μνημονιακού τόξου”.
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Τα μέλη του Συνδέσμου τους ενημερώνει το ΔΣ των Πολιτικών Συ-
νταξιούχων Ημαθίας, σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, 
κοινοποιώντας σχετικό δελτίο (27-9-2021) του ΕΦΚΑ περί πληρωμής 
αναδρομικών σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους.

Ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ: «Την Τετάρτη 29 Σεπτεμ-
βρίου καταβάλλονται με εμβόλιμη πληρωμή από τον e-ΕΦΚΑ αναδρο-
μικά ποσά ύψους 26,1 εκατ. ευρώ σε 133.692 παλαιούς συνταξιού-
χους έπειτα από τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους κατ΄εφαρ-
μογή του νόμου 4670/2020. Παράλληλα, από τον επανυπολογισμό 
προκύπτουν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις που θα καταβάλλονται 
σταδιακά από τον επόμενο μήνα. 

Ο μέσος όρος αναδρομικών κυμαίνεται στα 195 ευρώ, ενώ έχει 
πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου 20%. Ενώ, με βάση τον νό-
μο, η πληρωμή των αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα 
πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις. Οι πρώτες δυο δόσεις 
(που αφορούν το 2020 και το 2021) θα ενσωματωθούν στις συντάξεις 
τους στο τέλος Οκτωβρίου (συντάξεις Νοεμβρίου). 

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων για πάνω από 1,8 εκατομμύ-
ρια συνταξιούχους αποτέλεσε μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία λόγω 
των εκατοντάδων συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών διατάξεων και 
των διαφορετικών προδιαγραφών των τ. Ταμείων. 

Από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου οι συνταξιούχοι θα μπορούν να 
έχουν άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση μέσα από την ειδική 
πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ 
www.efka.gov.gr: 

Α) σχετικά με την εκκαθάριση των αναδρομικών τους, 
Β) σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπο 

επεξεργασία, 
Γ) αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς να προκύπτουν 

αναδρομικά για τους ίδιους κλπ 
Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στη πλατφόρμα με τους προ-

σωπικούς κωδικούς TaxisNet. 
Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί πως για να λάβει ένας συνταξι-

ούχος αναδρομικά και αυξήσεις θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 3 

προϋποθέσεις:
-Πρώτον, να έχει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης,
-Δεύτερον, να έχει συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο του 2016 (οι με-

τά το Μάιο 2016 έχουν ήδη λάβει αναδρομικά, ενώ 29.000 περιπτώ-
σεις που εκκρεμούν θα έχουν πληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου),

-Τρίτον, να διατηρεί μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.
Τις 3 προϋποθέσεις καλύπτουν σωρευτικά οι παραπάνω 133.692 

συνταξιούχοι από το 1,8 περίπου εκατομμύρια που έχουν συνταξιοδο-
τηθεί πριν τον Μάιο του 2016. 

Παράλληλα, 520.000 συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφά-
λισης διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά και για αυτό δεν θα 
λάβουν αναδρομικά. 

Η προσωπική διαφορά είναι η έμμεση λογιστική μείωση που έ-
γινε στο ανταποδοτικό κομμάτι των περισσότερων συντάξεων όταν 
αυτές επανυπολογίστηκαν με τα ποσοστά του ν. 4387/2016 (νόμος 
Κατρούγκαλου). Όσο μεγαλύτερη ήταν η προσωπική διαφορά που 
καθορίστηκε από τον ν. 4387/2016 άλλο τόσο «ροκανίστηκε» και το 
ποσό των αναδρομικών και των αυξήσεων που προέκυψαν από τον 
ν. 4670/2020. Οι συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά δεν 
θα πληρωθούν αυξήσεις (τέλος Οκτωβρίου) και αναδρομικά (στις 29 
Σεπτεμβρίου) καθώς με αυτά καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος από την 
προσωπική τους διαφορά. 

Με τις μελλοντικές ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τους που προ-
βλέπονται στον ν. 4670/2020 ένα σημαντικό κομμάτι από αυτούς θα 
εξαλείψουν οριστικά την προσωπική διαφορά και θα δουν μόνιμες και 
πραγματικές αυξήσεις. 

Τέλος, υπάρχει ένα πλήθος 215.000 συνταξιούχων προ του Μάιου 
2016 όπου ο επανυπολογισμός των συντάξεων τους δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί και πρόκειται να γίνει μέχρι το 

τέλος του έτους. Πρόκειται για εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις 
που χρίζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Από αυτούς υπολογίζεται πως 
μόνο οι 40.000-50.000 τελικά θα πληρωθούν αναδρομικά καθώς θα 
πληρούν και τις 3 παραπάνω προϋποθέσεις». 

Προσλήψεις τριών 
εργατών ΥΕ με 

δίμηνες συμβάσεις, 
στον Δήμο Νάουσας

 
Τρεις εργάτες ΥΕ, με δίμηνες, συμβάσεις εργασίας, θα προ-

σλάβει ο Δήμος Νάουσας. 
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν δύο εργάτες ΥΕ περισυλ-

λογής αδέσποτων ζώων (αιτήσεις έως 11 Οκτωβρίου) και ένας 
εργάτης καθαριότητας ΥΕ (αιτήσεις έως 12 Οκτωβρίου). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο 
Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάου-
σας. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ενημέρωση μελών για πληρωμές αναδρομικών 

σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους

Ψηφίστηκε με 191 ψήφους υπέρ έναντι 109 κατά, 
η συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας στη Βουλή

-Τι είπαν Μητσοτάκης και αρχηγοί κομμάτων



Οι «ΦΙΛΟΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ. 
ΜΕΛΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣΚΑΣ» τι-
μούν την φετινή επέτειο εορτασμού του Μακε-
δονικού Αγώνα και σας καλούν την Κυριακή 10 
Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:30 στην εκδήλωση 
με θέμα: ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ Εννέα μήνες αγώνα 
στη Μακεδονία (Σεπτέμβριος 1906 – Ιούνιος 
1907). 

Εισηγητές από όλες τις πόλεις γύρω από 
την άλλοτε λίμνη των Γιαννιτσών θα λάβουν 
μέρος σε ημερίδα που θα διεξαχθεί στην ισό-
γεια αίθουσα των Φίλων Ε.Κ. Κ.Ε.Μ. και στον 
αύλειο χώρο του Εθνογραφικού Κέντρου Μελί-
κης (οδός Αγ. Νικιλάο: 4, Μελίκη)

 Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, έχει ως 
εξής:

 10:15 Πέρας προσέλευσης εισηγητών
 10:30 - 10:45 Χαιρετισμοί 
10:45 - 11:05 Βασίλης Νικόλτσιος (Συνταγ-

ματάρχης ε.α.,φαρμακοποιός, συγγραφέας), 
συντονιστής εκδήλωσης 

«Οικογενειακό ιστορικό του Σαράντου Αγα-
πηνού». 

11:05 - 11:25 Γιάννης Μοσχόπουλος (σ. 
Δικηγόρος, ερευνητής ιστορίας, συγγραφέας)

«Ο καπετάν Άγρας στον Βάλτο και στο 
Ρουμλούκι».

 11:25 - 11:45 Γιώργος Μάλλιος (Εκπαιδευ-
τικός, αρχαιολόγος)

«Ο Τέλλος λίγο πριν το τέλος: Προφορικές 
μαρτυρίες, αρχειακές πηγές και λογοτεχνική 
οπτική για την

παρουσία του Σαράντου Αγαπηνού στην 
Νάουσα».

 11:45 - 12:05 Γιάννης Παπαλαζάρου (Εκ-
παιδευτικός, συγγραφέας)

«ΙΙ συνεργασία του καπετάν Άγρα με τοπι-
κούς οπλαρχηγούς και το ηρωικό του τέλος».

 12:05 - 12:25 Διάλειμμα
 12:25 - 12:45 π. Αθανάσιος Βουδούρης 

(Δρ. Ιστορίας)
«Προσλήψεις, διαχείριση και νέα στοιχεία της δράσης και της 

θυσίας του Τέλλου Άγρας, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου».

 12:45 - 13:05 Δήμητρα Σμυρνή (Φιλόλογος, δημοσιογράφος)
«Ιστορία & Λογοτεχνία - Ο Τέλλος Άγρας μέσα από τις σελί-

δες της Πηνελόπης Δέλτα», 
13:05 - 13:25 Συζήτηση-Παρεμβάσεις-Εξαγωγή συμπερα-

σμάτων
 13:25 πέρας ημερίδας-Ξενάγηση στους εκθεσιακούς 

χώρους του Εθνογρ. Μουσείου από τον Γ. Μελίκη
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και 
Hepa) 

απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

μεγάλες αποστάσεις 
περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων
αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   Καθημερινά 

στις 20.30 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 
test από 12 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, 
δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σε-
ϊντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον 
Τζέφρι Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». 
Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, 
Νταλί Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι Μάγκνουσεν

Σενάριο Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζότζι 
Φουκουνάγκα και Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 

8/10 και Κυριακή 10/10 στις 20.15 (Πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.

cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρί-

στοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι 

Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ 
Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους 
Σίγουελ, Ολίβια Γουίλιαμς

Η Ράια και O Τελευταίος Δράκος
Προβολές στις Αίθουσες 1&2 “Χειμερινές ”:   Σάββατο 

9/10 και Κυριακή 10/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Micro μ film festival
IMMF 2021: «Μικρός» Κινηματογράφος σε ζωντανή σύν-

δεση Προβολή στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή”:   Σάββατο 9/10 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτι-
κά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Αγορά Εισιτήριων : μόνο viva.gr
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Θερινή επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/10/21 - 13/10/21

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»
   Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
Συγκαλεί τα  μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει το 

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 ΄π.μ. διαδικτυακά σε ιστό-
τοπο για τον οποίο θα ενημερωθούν έγκαιρα από το Δ.Σ.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 2022.
3. Ενημερωτικά θέματα
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματο-

ποιηθεί στις 16/10/2021, την ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διά-
ταξη.

 Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος  Σαλιάγκας   Μαρία Ντέντου

Αιμοδοσία στο σύλλογο 
της Νέας Νικομήδειας

Την Κυριακή 10 Ο-
κτωβρίου 2021 από τις  
9 το πρωί έως τη 1 το 
μεσημέρι. θα πραγματο-
ποιηθεί Αιμοδοσία στα 
γραφεία του Συλλόγου 
εθελοντών αιμοδοτών 
«Η ΑΓΑΠΗ», στην Νέα 
Νικομήδεια. Επίσης στις 
11 το πρωί ο σύλλογος 
θα συμμετάσχει στην τε-
λετή αφής της φλόγας 
της 19ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας. Στην 
εκδήλωση θα συμμετά-
σχει με λαμπαδηδρό-
μους το 3ο σύστημα δα-
σοπροσκόπων Βέροιας. 

Από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Έξι και μία εβδομάδες 

Ειδησεογραφικής 
Παιδείας στο δικό σας ρυθμό

Το News Literacy Center, το Journalists About Journalism (www.jaj.gr) και το 
Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, με την υπο-
στήριξη της πρεσβείας των Η.Π.Α στην Αθήνα, διοργανώνουν έναν κύκλο δια-
δικτυακών μαθημάτων 6+1 εβδομάδων για την ειδησεογραφική παιδεία και την 
πληροφορία στα ΜΜΕ (Media, Information & News literacy).

Ο κύκλος μαθημάτων “6+1 εβδομάδες” είναι ελεύθερης πρόσβασης, χωρίς 
κόστος και μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ανα-
πτύξει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να διακρίνει καλύτερα τις αξιόπιστες πλη-
ροφορίες και ειδήσεις που διακινούνται σε όλες τις πλατφόρμες Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας. Βασικά στοιχεία της ποιοτικής δημοσιογραφίας, διασταύρωση πη-
γών, χρήσιμα εργαλεία για όταν αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, διαφο-
ροποίηση μεταξύ πληροφορίας/γνώμης, ορισμοί και όροι παραπληροφόρησης, 
ευθύνη και δεοντολογία των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έλεγχος 
της αξιοπιστίας πληροφοριών που παρουσιάζονται ως επιστημονικά γεγονότα, 
είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα αναπτύξουμε από τη σκοπιά του αποδέ-
κτη της πληροφορίας.

Ο κύκλος περιλαμβάνει: 
α. Βίντεο με εισηγητές τους δημοσιογράφους: Μαρία Κατσουνάκη, Μαρία Κο-

ζάκου, Ηλία Μαγκλίνη, Τάσο Τέλλογλου, Δημήτρη Τριανταφυλλίδη. 
β. Διαβάσματα/συνιστώμενες πηγές
γ. Κουίζ και τεστ
δ. Προγραμματισμένες, ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις μέσω zoom με 

τους εισηγητές των βίντεο και την υπεύθυνη του προγράμματος, δημοσιογράφο 
Σίσσυ Αλωνιστιώτου.

Πώς θα παρακολουθήσετε:
Ο κύκλος μαθημάτων “6+1 Εβδομάδες” απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 

ετών και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να το παρακολου-
θήσει τις ώρες και τις μέρες που επιθυμεί. Δηλώνοντας συμμετοχή εδώ: https://
forms.gle/1bh9NxsiQHanNLq16  θα σας αποσταλεί σύνδεσμος που θα σας δίνει 
πρόσβαση σε όλα τα βίντεο, τα διαβάσματα/συνιστώμενες πηγές, τα κουίζ και τα 
τεστ των 6 εβδομάδων. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε συμμετοχή μέσω email 
στέλνοντας το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τον τόπο διαμονής σας στο mail: 
jaj@jaj.gr.  Η … +Μία Εβδομάδα περιλαμβάνει αποκλειστικά βίντεο που παρου-
σιάζουν βήμα-βήμα τη χρήση εργαλείων και ιστότοπων κατά της παραπληροφό-
ρησης. 

Ενώ είστε ελεύθεροι να παρακολουθήσετε τον κύκλο “ 6+1 Εβδομάδες” με τον 
δικό σας ρυθμό, προτείνεται η ολοκλήρωσή του εντός τριών (3) μηνών προκειμέ-
νου να συμμετάσχετε αποδοτικά στις τρείς ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις 
και ειδικά στην τέταρτη και τελευταία, επιστέγασμα όλης της κοινής προσπάθειας!

Εγγραφές από τις 5 έως τις 20 Οκτωβρίου 2021. Για να κερδίσετε το Πιστο-
ποιητικό Παρακολούθησης, θα πρέπει να συγκεντρώσετε βασική βαθμολογία στα 
κουίζ και τα τεστ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Έλλης 8, 59132 ΒΕΡΟΙΑ
http://www.libver.gr     email:info@libver.gr

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου στο Εθνογραφικό Κέντρο Γ. Μελίκη
 Ημερίδα για τον Τέλλο Άγρα και 

τον 9μηνο αγώνα του στην Μακεδονία



Η Χρυσή Αυγή 
είναι εγκληματική 

οργάνωση

Αυτή ήταν η ιστορική απόφαση του τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων πρίν περίπου ένα 
χρόνο για τους φονιάδες του Παύλου Φύσσα. Το διευθυντήριο αυτού του ναζιστικού μορφώματος 
οδηγήθηκε στις φυλακές, ενώ κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη και συμμετοχή στην οργάνωση και όλοι 
οι βουλευτές της τότε Κ.Ο της Χρυσής Αυγής.

Η απόφαση αυτή φαινόταν να βάζει φρένο αν όχι τέλος στις αντιδημοκρατικές και εγκληματικές 
δράσεις της νεοφασιστικής αυτής οργάνωσης

Δυστυχώς ένα χρόνο μετά το αυγό του φιδιού φαίνεται να εκκολάπτεται ξανά. Τα πρόσφατα 
γεγονότα στα Σχολεία της Σταυρούπολης,στον Εύοσμο,στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και στην Ηλιού-
πολή της Θεσσαλονίκης δείχνουν ότι η μάχη δεν τελείωσε και ότι ο φασισμός είναι εδώ και απειλεί 
τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Η κυβέρνηση δεν κρύβει τις εκλεκτικές της συγγένειες και διακινεί την ανιστόρητη θεωρία των 
δύο άκρων και των ίσων αποστάσεων. προσπαθώντας να εξισώσει τη βία των φασιστών με τους 
κοινωνικούς αγώνες της αριστεράς και τους αγώνες του φοιτητικού και μαθητικού κινήματος, σε 
μια προσπάθεια αλίευσης των ψήφων της ακροδεξιάς και των ορφανών της Χρυσής Αυγής.

Όλα τα στελέχη και τα απλά κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημαθίας στο πλευρό όλων των 
δημοκρατικών πολιτών θα δώσουν τη μάχη σε εκδηλώσεις, συζητήσεις και δράσεις όλο το επό-

μενο διάστημα για να μην ανοίξει το αυγό του φιδιού και για να αποφύγουμε τον κοινωνικό και οι-
κονομικό χειμώνα που 

θέλει να μας οδηγήσει η 
κυβέρνηση της Ν.Δ ,ένα 
χειμώνα που σίγουρα 
θα θελήσουν να εκμε-

ταλλευτούν οι νοσταλγοί 
του ναζισμού.                                                 

Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ
-Π.Σ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ:

 «Ο ετήσιος εορτασμός 
της Παγκόσμιας Ημέρας για το βαμβάκι 

αναδεικνύει και καταδεικνύει 
τη σπουδαιότητα και την πολυσήμαντη 

αξία του ίδιου του προϊόντος»

Η καθιέρωση της εορτής της Παγκόσμιας Ημέρα για το Βαμβάκι στις 07 Οκτωβρίου αποτελεί έμπρακτη αναγνώρι-
ση της σημασίας του ίδιου του προϊόντος για τα πολλά του πλεονεκτήματα, από τις ιδιότητές του ως φυσικής ίνας έως 
τα οφέλη που αποκομίζουν οι άνθρωποι από την παραγωγή, τη μεταποίηση, το εμπόριο και την κατανάλωσή του. 

Το βαμβάκι είναι ανθεκτικό φυτό, μπορεί να αποικοδομηθεί με βιολογικούς τρόπους, δεν είναι υδρόφιλο, δεν επιβα-
ρύνει το περιβάλλον όπως τα μικροπλαστικά ενώ το αποτύπωμα άνθρακα του βαμβακιού είναι αρνητικό γιατί δεσμεύει 
περισσότερο ατμοσφαιρικό CO2 από αυτό που εκπέμπει.  

Ο ετήσιος εορτασμός δίνει την ευκαιρία να επιβραβευτεί η σπουδαιότητα του βαμβακιού ως παγκόσμιου προϊόντος 
που καλλιεργείται σε περισσότερες από 75 χώρες, σε πέντε ηπείρους και να τονιστεί ο κεντρικός ρόλος του στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας και στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας σε αρκετές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος στηρίζει κάθε προσπάθεια και δραστηριότητα που συμβάλει στην ανάδει-
ξη της πολυσήμαντης αξίας του προϊόντος, όπως «ΑΛΛΑΖΩ ΤΗ ΜΟΔΑ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» μια δική 
της πρωτοβουλία προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τους νέους της χώρας μας αλλά και τη δράση «Οι Δρόμοι του 
Βαμβακιού» που διοργανώνεται στην Ελλάδα και βασίζεται  στην πρωτότυπη ανάδειξη της σχέσης της Τέχνης με το 
Βαμβάκι.  

Στο «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λάρισα, τονίστηκε από 
όλους τους εμπλεκόμενους σχετικούς κλάδους με την αλυσίδα της βαμβακοκαλλιέργειας, ότι μέσω της συνεργασίας, 
της συστηματικής και εντατικής εργασίας θα ενισχυθεί το προϊόν ενώ ποιότητα, πιστοποίηση, εκπαίδευση και βέλτι-

στες καλλιεργητικές πρακτικές αποτελούν στοχεύσεις του κλάδου του 
«λευκού χρυσού».
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Ημερήσια εκδρομή με τον Όμιλο 
Προστασία Παιδιού  Βέροιας

Ο Όμιλος προστασίας παιδιού  Βέροιας διοργανώνει ημερήσια 
εκδρομή στις Σέρρες - Σιδηρόκααστρο  - Ρούπελ τη Κυριακή 17 
/10/2021

Τιμή Συμμετοχής 20 €
Δήλωση συμμετοχής στο τηλ. :  6978001783  Κατερίνα Γαλλίκα, 

Πρόεδρος του Ομίλου.
ΣΗΜ: Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού πλήρους εμβολι-

ασμού (ισχύει εφ’ όσον έχουν περάσει 14 μέρες από την ολοκλήρωση 
του εμβολιασμού)

-Επίσημη βεβαίωση νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά το 
πρώτο θετικό τεστ και ισχύει για 180 ημέρες μετά το πρώτο θετικό 
τεστ -Αρνητικό αποτέλεσμα PCR test 72 ωρών

-Αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ωρών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τάσο Χατζηευθυμίου- 

Κατάστημα  Cookies Store ( Μητροπόλεως 18,Βέροια) 
και την εταιρεία  Αφοί Γεωργιάδη Ο.Ε (Βιοτεχνία παρα-
γωγής φύλλου κρούστας, χωριάτικης πίτας )για τις γλυκές 
και αλμυρές δημιουργίες που προσέφεραν στο σύλλογό 
μας.

Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου 
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέ-
ροιας ο Θεοχάρης Μουρατίδης .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

8 Οκτωβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Καβάσιλα Ημαθίας η Ελευθερία 
Παπαϊωάννου σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου (Κοιμητήρια) Κορυφής 
Ημαθίας ο Φώτιος Γιοβανόπουλος σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας, διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 
2021 στη Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχοβα, Δίστομο, 
μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα 
ασφάλειας, όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ για τον covid 19.

Πληροφορίες-  δηλώσεις στα τηλέφωνα:
           6946425960        6979785183   

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» ευχαριστεί θερ-
μά όλους τους συντελεστές και τους 34 
συμμετέχοντες συμπολίτες μας από τη 
Βέροια και τη Μελίκη, στο «Διαδραστικό 
Εργαστήρι μουσικοθεατρικής αποτύ-
πωσης ερμηνευτικών ρόλων για άτομα 
Τρίτης Ηλικίας» που υλοποιήθηκε από 

την επιστημονική μας ομάδα με τη χρηματοδότηση του «ΤΙΜΑ 
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Σημεία Στήριξης». 

Ευχαριστούμε επίσης και τους  πολύτιμους συντελεστές - 
συμμετέχοντες στο δρώμενο με τίτλο: «Τα όνειρα δεν έχουν 
ηλικία». Μια τρυφερή ωδή στο γήρας, «το γέρας της ζωής» 
που παρουσιάσαμε διαδικτυακά την περασμένη Παρασκευή 
με αφορμή την  1η Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα των Ηλι-
κιωμένων. 

Αναλυτικότερα ευχαριστούμε: 
- Το «ΤΙΜΑ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ» για τη χρηματοδό-

τηση και την αγαστή συνεργασία. 
- Την Εκπαιδευτικό και Εθελόντρια του Έρασμου Κατε-

ρίνα Πασιοπούλου για τη video σκηνοθεσία, την επιμέλεια 
κειμένων, την οργάνωση παραγωγής και τη συμμετοχή στο 
δρώμενο.

- Τον Γιώργο Μανίκα για την εικονοληψία και το μοντάζ στο 
διαδικτυακό δρώμενο. 

- Τον Κώστα Παπαρουσόπουλο (Studio R - Seven TV) για 
την ηχογράφηση, την  ηχοληψία και το remix.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

8 και 9 Οκτωβρίου
Διήμερο δράσεων για 

την πρόληψη καρκίνου 
του μαστού 

-Από την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας 
και τον Δήμο Νάουσας

Η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας 
(E.E.M.) και ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας, διοργανώνουν διήμερο δράσεων 
για την πρόληψη του καρκίνου  του μα-
στού στην πόλη της Νάουσας. Η  δράση 
της Ε.Ε.Μ. έχει τεθεί υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και έχει εντα-
χθεί στο εθνικό πρόγραμμα δράσεων και 
εκδηλώσεών της, ως πόλη στην οποία οι 
γυναίκες έδωσαν το «παρών» στην Ελλη-
νική Επανάσταση.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 8 Οκτω-
βρίου, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρή-
στος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς) και ώρα 
18:30, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με 
θέμα: «Ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Πλε-
ονεκτήματα». Την ημερίδα θα συντονίσει 
η πρόεδρος της Ε.Ε.Μ. Καθ. Δρ. Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα και θα περιλαμβάνει 
σύντομες ομιλίες με θέματα:

• Επιδημιολογία καρκίνου του μαστού. Κλινική εξέταση
• Απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση 
• Διάγνωση -Σταδιοποίηση και χειρουργική αντιμετώπιση
• Αποκατάσταση του μαστού
• Εμψύχωση μέσω θεραπείας γέλιου 

Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος
Επίσης, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος 

Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς) τις ώρες 10:00-14:00 και 15:30-18:30 σε ειδικά δι-
αμορφωμένο χώρο θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εξέταση μαστού των γυναικών, 
που το επιθυμούν, με προτεραιότητα γυναίκες ανασφάλιστες και με περιορισμέ-
νους οικονομικούς πόρους. 

Η εξέταση  περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, τον προσδιορισμό κινδύνου ανά-
πτυξης καρκίνου μαστού, την κλινική εξέταση μαστών, υπερηχογράφημα μαστών, 
παρακεντήσεις και λήψη εκκριμάτων με τις κυτταρολογικές τους εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό COVID-19 
η προσέλευση των γυναικών για εξέταση θα γίνει αποκλειστικά με ραντεβού στο 
τηλ.: 2332052186 (ώρες 09:00-13:00, υπεύθυνη κ. Ελένη Σιαμίδου).

Εκδρομή  στην Εύβοια 
προγραμματίζει 

το Λύκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας στις 9 και 10 Οκτωβρίου

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, εκδηλώνοντας έμπρα-
κτα την αλληλεγγύη του στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας, 
πραγματοποιεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου,  διήμερη προσκυ-
νηματική εκδρομή στις μόνες του Αγίου Ιωάννη Ρώσου και 
Οσίου Δαυίδ, με διανυκτέρευση στην Αιδηψό, τηρουμένων 
ευλαβικά των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, 
όπως ενημερώνει το ΔΣ, θα συλλεχθούν και θα  μεταφερθούν  
είδη διατροφής, σύμφωνα με τις εκφρασθεισες ανάγκες των 
πυρόπληκτων συνανθρώπων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας 
είναι:

6978008428        κ. Λόλα Τρομπούκη
6944561894        κ. Ζιζή  Χ/νικολάου
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 Το θέμα αυτό επιλέχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Ψυχικής Υγείας για το 2021, επειδή ο κόσμος είναι όλο και 
πιο πολωμένος, με τους πολύ πλούσιους να γίνονται πιο 
πλούσιοι και τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε συνθή-
κες φτώχειας να είναι ακόμη πολύ υψηλός.

   Το 2020 ανέδειξε τις ανισότητες λόγω φυλής και εθνό-
τητας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου 
και την έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ζουν 
με συνθήκες ψυχικής ασθένειας.

  Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας παραμένει άνιση, σε ποσοστό 75% και 95% των ατό-
μων με ψυχικές διαταραχές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος να μην έχουν καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. Η έλλειψη επενδύσεων στην ψυχική υγεία 
είναι δυσανάλογη με τον συνολικό προϋπολογισμό για την 
υγεία και συμβάλλει στο χάσμα θεραπείας της ψυχικής ασθέ-
νειας.

Πολλοί άνθρωποι με ψυχική ασθένεια δεν λαμβάνουν τη 
θεραπεία που δικαιούνται και αξίζουν και μαζί με τις οικογέ-
νειες και τους φροντιστές τους συνεχίζουν να βιώνουν στίγμα 
και διακρίσεις.

Το στίγμα και η διάκριση που βιώνουν τα άτομα αυτά δεν 
επηρεάζει μόνο τη σωματική και ψυχική υγεία τους, αλλά  
επηρεάζει επίσης τις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες,  τις προο-
πτικές εργασίας, καθώς και τις οικογένειες και τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα.  

Η πανδημία του COVID 19 έχει αναδείξει περαιτέρω τις 
επιπτώσεις της ανισότητας στα αποτελέσματα της υγείας και 
κανένα έθνος, όσο πλούσιο και αν είναι, δεν έχει προετοιμα-
στεί πλήρως για αυτό. 

  Η πανδημία έχει και θα συνεχίσει να επηρεάζει ανθρώ-
πους κάθε ηλικίας, με πολλούς τρόπους: μέσω μόλυνσης και 
ασθένειας, μερικές φορές με αποτέλεσμα τον θάνατο, μέσω 
του οικονομικού αντίκτυπου, με απώλειες θέσεων εργασίας 
και συνεχή εργασιακή ανασφάλεια   και με τη φυσική απόστα-
ση που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση.

  Η καμπάνια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας του 
2021 «Η Ψυχική Υγεία σε έναν Άνισο Κόσμο» θα μας επιτρέ-
ψει να εστιάσουμε στα ζητήματα που διαιωνίζουν την ανισό-
τητα της ψυχικής υγείας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

  Θέλουμε να υποστηρίξουμε τις κοινωνίες των πολιτών 
ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της 
ανισότητας στις τοπικές τους περιοχές. 

  Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ερευνητές να μοιρα-
στούν όσα γνωρίζουν για την ανισότητα στην ψυχική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών ιδεών για το πώς να το 
αντιμετωπίσουν.

  Βρισκόμαστε ξανά εν μέσω μιας άλλης παγκόσμιας κρί-
σης που έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των ανισοτήτων 
υγείας, οικονομίας και κοινωνίας.

   Η καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 
το 2021 μας δίνει την ευκαιρία να συναντηθούμε και να δρά-
σουμε μαζί για να τονίσουμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η 
ανισότητα, για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα μπορούν 
να απολαμβάνουν καλή ψυχική υγεία.

  Καλούμε όλους τους πολίτες να ενταχθούν και να στηρί-
ξουν τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας που μάχεται  ώστε η Ψυχική Υγεία 
να αποτελέσει προτεραιότητα στις πολιτικές για την Υγεία.

Η Ψυχική Υγεία δεν αφορά μόνο τους άλλους,  ούτε μόνο 
όσους πάσχουν!

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !
Μαζί θα κάνουμε τη διαφορά και θα προάγουμε ψυχικά 

υγιείς κοινότητες και πολίτες!

10 Οκτωβρίου -ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: 
Καμπάνια για την Ψυχική Υγεία 

σε έναν άνισο κόσμο

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου
Οικογιορτή Γαλλικού 

Ποταμού, στο Καλοχώρι

Μετά από ένα χρόνο απουσίας, η Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού θα διοργανωθεί και 
πάλι φέτος στις 10 Οκτωβρίου, στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, αφιερωμένη αυτή τη 
φορά σε ένα προστατευόμενο ζωάκι που ζει στην περιοχή, το λαγόγυρο.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου προσκαλεί 
μικρούς και μεγάλους στο Πάρκο Κερκύρας, στο Καλοχώρι, για ένα όμορφο κυριακάτικο 
πρωινό με παρατήρηση πουλιών και ξεναγήσεις στον υγρότοπο, παιχνίδια, τοξοβολία 
και βόλτες με άλογο.

Σύμφωνα με το Φορέα Διαχείρισης, παρόλο που η πρόγνωση του καιρού δεν είναι 
ενθαρρυντική για την ερχόμενη Κυριακή, το ενδεχόμενο πραγματοποίησης παραμένει 
ανοιχτό ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμε-
τέχουν παρακαλούνται να αναζητήσουν ενημέρωση της τελευταία στιγμής στην ιστοσε-
λίδα (axiosdelta.gr) ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα Διαχείρισης  για τυχόν 
πραγματοποίηση ή πιθανή αναβολή της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 10 το πρωί με εθελοντικό καθαρι-
σμό στο παράκτιο ανάχωμα από την Οικοτοπία και να συνεχιστεί με παιχνίδια και ερ-
γαστήρια από τη Βιβλιοθήκη Καλοχωρίου, την περιβαλλοντική οργάνωση iSea και την 
εθελοντική ομάδα Εχεδώρου Φύσις, ενώ περίπου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποι-
ηθεί απελευθέρωση πουλιών από τη Δράση για την Άγρια Ζωή.

Στην Οικογιορτή θα συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, χειροτέχνες και παραγωγοί βι-
ολογικών προϊόντων. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ψωνίσουν προϊόντα εξαι-
ρετικής ποιότητας στηρίζοντας παράλληλα μικρούς παραγωγούς από τη Θεσσαλονίκη 
και την ευρύτερη περιοχή. Τέλος, θα υπάρξει έκθεση φωτογραφίας με θέμα το λαγόγυρο 
από φωτογράφους άγριας ζωής. Η 10η Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού θα διαρκέσει από 
τις 10 το πρωί ως τις 2:30 μετά το μεσημέρι και πραγματοποιείται με την υποστήριξη 
του Δήμου Δέλτα και του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού (ΚΠΟΔΔ).

Ο λαγόγυρος στο Καλοχώρι
Ο λαγόγυρος Spermophilus citellus είναι ένας εδαφόβιος σκίουρος, είδος ενδημικό 

της κεντρικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Λόγω των αυξημένων πιέσεων και απει-
λών στις περιοχές εξάπλωσής του, όπως η εντατικοποίηση των γεωργικών πρακτικών, 
η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, η συνεχής ανάπτυξη υποδομών και η ανθρωπο-
γενής όχληση, έχει οδηγηθεί σε ραγδαία μείωση των πληθυσμών του με αποτέλεσμα 
πλέον να χαρακτηρίζεται ως είδος υπό εξαφάνιση από την IUCN. Στην περιοχή της 
Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου υπάρχει η μεγαλύτερη ως τώρα καταγεγραμμένη αποικία 
του είδους στη χώρα μας. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων που θα γίνουν για το λαγόγυρο 
στην Οικογιορτή, θα δούμε τα λαγούμια του, θα μάθουμε για τις συνήθειές του, καθώς 
επίσης και για τους παράγοντες που απειλούν την επιβίωσή του.
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Στην εκπομπή της 
ΕΡΤ3 «ο κόσμος 
των σπορ» μίλη-

σε ο δ/νων σύμβουλος 
της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και β’ 
αντιπρόεδρος της SL2, 
Αχιλλέας Μπίκας, όπου 
αναφέρθηκε στην έναρ-
ξη του πρωταθλήματος 
μετά την δικαστική 
«νίκη» της ΑΕΛ.

Αναλυτικάταόσαείπε:
«Ακόμαδενμπορούμε να κά-

νουμε τίποτα. Βρεθήκαμε προ
εκπλήξεως,περιμένουμε τοσκε-
πτικό να δούμε αν οι ομάδες θα

προσφύγουν και να δούμε τι θα
γίνει με την έναρξη. Οι ομάδες
μπορεί να έχουν θέμαμε τα ρό-
στερ,αλλάθακατέβουνκανονικά.
Οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν
αρκετούς παίκτες κάτω των 25,
ίσως χρειαστεί νααναδιαμορφώ-
σουνταρόστερτους.

Σε περίπτωση που καταφέ-
ρουν οι ομάδες (Ασπρόπυργος,
ΔόξαΔρ.,Ζάκυνθος,Καβάλα)να
έχουν ρόστερ που έχει εγκριθεί
από τηνΕΠΟ, τότε ίσως έχουμε
νέα κλήρωση.Αλλάδενπιστεύω
πωςαυτόμπορεί να γίνει.Εξαρ-
τάται και από τη FIFA, η οποία
δενκάνειχάρες.

Αυτή τηστιγμήέχουμε τιςπε-
ρισσότερεςπιθανότητες να ξεκι-
νήσουμεστις17τουμηνός».

Συγκροτήθηκε επιτροπή της
Super League 2, την οποία εκ-
προσωπούν οι κ.κ. Καραπαπάς
– (ΟΣΦΠ Β), Κούγιας (ΑΕΛ),
Παναγιωτίδης (ΠΑΟΒ),Πρίτσας
(Κηφισιά)που μαζί με τοπροε-
δρείο κ.κ.Λεουτσάκο, Σταμούλη
και Μπίκα θα βρεθούν με κ.κ.
Αυγενάκη, Γεραπετρίτη καιΕΡΤ
για ό,τι αφορά στα έσοδα των
ΠΑΕαπότοστοίχημακαι τατη-
λεοπτικά δικαιώματα της αγωνι-
στικήςπεριόδου2021-22.

Οι μέρες και οιώρεςαπό τα
ραντεβού δεν έχουν γίνει γνω-
στές.

ΑχιλλέαςΜπίκας:
«Περισσότερεςπιθανότητες
ναξεκινήσουμεστις17/10»
τοπρωτάθληματηςSL2

SL2: Συνάντηση με Αυγενάκη, Γεραπετρίτη
για ΕΡΤ και έσοδα από το στοίχημα

Στην φετινή, 
τοποθετήθηκε 
και το «next big 

thing» του Δικεφάλου, 
ο Γιώργος Κούτσιας, 
καθώς έχει εντυπω-
σιάσει τους πάντες με 
το ποδοσφαιρικό του 
ταλέντο. Αναλυτικά τι 
αναφέρει για τον Έλλη-
να επιθετικό η εφημε-
ρίδα:

«Σαν παιδί οκτώ ετών, ο
Κούτσιας ταξίδευε για μιαώρα
κάθε μέρα μετά το σχολείο στη
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να
μάθει περισσότερα για το πο-
δόσφαιρο στην ακαδημία του
ΠΑΟΚ.

«Τοαυτοκίνητοήταν τοσπίτι

μου.Εκείκοιμόμουν,άλλαζακαι
διάβαζα», έχει πει σε δήλωσή
του. Τέσσερα χρόνια μετά με-
τακινήθηκε στηνπόλη, έχοντας
επιλέξει να ακολουθήσει το ό-
νειρό του. Πριν η πανδημία
σταματήσει τοποδόσφαιρο των
νέων στην Ελλάδα, έπαιξε σε
10τουρνουάΚ15,Κ17,Κ19και
κέρδισετοβραβείοτουMVPκαι
τουπρώτουσκόρερσταοκτώεξ
αυτών.

Το Σεπτέμβριο του 2020, σε
ηλικία 16 ετών, θεωρήθηκε ό-
τι ήταν αρκετά δυνατός για να
κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο
στη Super League Interwetten
και λ ίγους μήνες μετά στο
Europa League.Ένας δυνατός
αλλά γρήγορος επιθετικός, με
θαυμάσια προσδοκία και ‘μάτι
στο γκολ», είναι το νέο κόσμη-
μα τουΠΑΟΚ,μετά τονΧρήστο
Τζόλη.»

ΟGuardianαποθεώνειτονΓιώργοΚούτσια
καιτονκατατάσσειστα60καλύτεραταλένταστονκόσμο!
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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

Ξεκίνησαν οι προπονήσεις 
χάντμπολ των Ακαδημιών

του Φιλίππου

Είμαστεστηνευχάριστηθέσηναανακοινώσουμεπωςοιπροπο-
νήσειςτωνΑκαδημιώνχάντμπολτουΣυλλόγουμαςξεκίνησαν!!!

Αγόρια και κορίτσια γεννημένα το 2010-2015πουθέλουν ναα-
σχοληθούνμε το χάντμπολ και να γνωρίσουν τοάθλημα, μπορούν
ναεπικοινωνήσουνμαζίμαςγιαπερισσότερεςλεπτομέρειεςήναμας
συναντήσουνκατάτηδιάρκειατωνπροπονήσεων(τηρουμένωνόλων
τωνμέτρωνπροστασίαςκατάτουcovid-19).

Οιπροπονήσειςγίνονταικάθεμέρα,ΔευτέραέωςΠαρασκευήκαι
ώρες18:00-20:15στο9οΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟΒΕΡΟΙΑΣ,πουβρί-
σκεταιστηνοδόΠρούσης9(κλειστόΓυμναστήριο).

ΥπεύθυνοςτωνΑκαδημιών:ΠαυλίδηςΤέο(6972730244)
Συνεργάτες:ΑϊδινίδουΜελίνα (6944833115),ΡίζοςΚωνσταντίνος

(6980811754),ΓενικόςΑρχηγός:ΑνέστηςΔομπρής(6978333640).

Νέοδιοικητικό
συμβούλιοστονΣύλλογο

ΔρομέωνΒέροιας.
ΠρόεδροςοΒασίλης

Τσιάρας

Την Δευτέρα 4/10/2021 πραγματοποιήθηκαν 
στην αίθουσα Sala του πολυχώρου της 
Ελιάς, οι εκλογές του Συλλόγου Δρομέων 

Βέροιας. Ο Διοικητικός και οικονομικός απολογι-
σμός πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (λόγω υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων) ,την Παρασκευή 1/10, 
όπου εκεί αναφέρθηκαν οι δράσεις του Συλλόγου 
τα έτη 2019 έως 2021.

Ψήφισαν38μέλη.
Τα5μέληπουεκλέχθηκανσυνεδρίασανμετά τοπέρας τωνε-

κλογών4/10καιολοκλήρωσαντηνκατανομήαξιωμάτων:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΤσιάραςΒασίλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΚελεπούρηςΝίκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚαραγιάννηςΙωάννης
ΤΑΜΙΑΣ:ΧασιούραςΙωάννης
ΜΕΛΟΣ:ΤσιπροπούλουΑναστασία

-ΔεναποκλείεταιμετάτηνεκλογήτουνέουΔ.Σναανακοινωθεί
κάτισχετικάμετηνδιεξαγωγήημητουΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥΔρόμου.

Συγκροτήθηκεσεσώμα
ηνέαΔιοίκηση

τουΦίλιππουΜελίκης
Πρόεδρος ο κ. Γιάννης Καραβαδές

ΟΦίλιπποςΜελίκης ανακοίνωσε την κατανομή αξιωμάτων μετά
απότηνπρώτησυνεδρίασητουδιοικητικούσυμβουλίου.πουαναδεί-
χθηκεμετάτηναποχώρησητουΑνδρέαΚαλαιτζίδηστηνπρώτηαγωνι-
στικήτουπρωταθλήματος.

Νέοςπρόεδροςεκλέχθηκεοκ.ΚώσταςΚαραβαδές

ΑναλυτικάηνέασύνθεσητουΔ.Σ
Πρόεδρος:ΚαραβαδέςΓιάννης
Αντιπρόεδρος:ΓουσιανοπουλοςΣωτήρης
Ταμίας:ΝτάμτσιοςΒασίλης
Γραμματέας:ΜπουκουβάλαςΜανώλης
ΈφοροςΓηπ.εγκαταστασεων:ΑσλανίδηςΜάρτιν
ΈφοροςΙματισμού:ΑλεξίουΚυριάκος
ΥπεύθυνοςΔημ.σχέσεωνΤζημοςΒασίλης
ΥπεύθυνοςΑκαδημίας:ΝτάμτσιοςΓιώργος
Υπεύθυνοςτεχνικώνέργων:ΝτοβαςΣωτήρης
Υπεύθυνοςμητρώουμελών:ΤαλαίπωροςΒασίλης
ΕιδικόςΓραμματέας:ΤσιλίκαςΘανάσης
ΥπεύθυνοςΜΜΕΤσαλαμπούνηςΓιώργος
Υπεύθυνη τμημάτωνακροβατικής γυμναστικής:ΚακαγιάννηΓεωρ-

γία.

Μπάσκετγ’εθνικής
Στους Αετούς Βέροιας

ο Κωνσταντίνος 
Παπαγρηγορίου

Ηδιοίκηση τωνΑετώνΒέροιας είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσειτηναπόκτησητουΚωνσταντίνουΠαπαγρηγορίου.

Ο 26χρονος shooting guard με καταγωγή από τηΦλώρινα,
αγωνιζόταναπότο2018στοντοπικόΑριστοτέλη,μετονοποίοπα-
νηγύρισετο2020τηνάνοδοστηΓΕθνική.

Παλαιότερα έπαιξε στηΘεσσαλονίκη με τονΜακεδονικό και
είναι γνώριμος για τον δυναμισμόστοπαιχνίδι του αλλά και την
ευστοχίατου.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από04-10-2021 

μέχρι 10-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 08-10-2021

13:30-17:30 ΧΑΤΖΗ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6,ΚΤΕΛ

-ΑΣΤΙΚΑ23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗ-

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-

ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8

(στενό Ν. Δημαρχείου)

23310-25669

Φαρμακεία

Η Ελληνική Ομο-
σπονδία άλλαξε 
την ημερομηνία 

έναρξης της Α2 , όχι 
όμως και ολόκληρο το 
πρόγραμμα του πρωτα-
θλήματος. Κάπως έτσι η 
σεζόν 2021-22 θα αρχί-
σει στις 16 Οκτωβρίου, 
όχι όμως από την 1η 
αγωνιστική, αλλά από 
τη 2η.

Η1η αγωνιστική τοποθετήθη-
κε ως εμβόλιμη την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου, προκειμένου να μην
υπάρξειπαράτασηολόκληρουτου
πρωταθλήματος και η κανονική
περίοδοςναολοκληρωθείτηνημε-
ρομηνίαπου έχει οριστεί, δηλαδή
τηνΤετάρτη20Απριλίου.

Αυτό είναι τοπλάνο τηςΟμο-
σπονδίας και για οποιοδήποτε
πρόβλημαπροκύψει κατά τη δι-
άρκεια της χρονιάς.Να τοποθετεί
δηλαδή μεσοβδόμαδα παιχνίδια
(ήολόκληρεςαγωνιστικές)πουθα

αναβληθούν, ώστε να τηρηθούν
απαρέγκλιτα όλες οι ημερομηνίες
σχετικά με τη λήξη των εθνικών
πρωταθλημάτων τηςσεζόν 2021-
22

Η μετάθεση της ημερομηνίας
«βόλεψε»κάποιεςομάδες

Μία εβδομάδα αργότερα, αντί
για τις 9Οκτωβρίου, θα μετατε-
θείηπρεμιέρατηςΑ2ΕθνικήςΑν-
δρών,

Ωστόσοηενλόγωεξέλιξηπρο-

κάλεσε ευχάριστα συναισθήματα
σεορισμένες ομάδες,πουθα λά-
βουν μέρος στο νέο πρωτάθλη-
μα.Αυτό το αναφέρουμε, καθότι
αρκετοί σύλλογοι «χτίστηκαν» την
τελευταίαστιγμήκαιέτσικερδίζουν
χρόνο, προκειμένου να προετοι-
μαστούνκαλύτερα,μπαίνονταςμε
πιο σταθερά βήματα στην πρε-
μιέρα.

Φυσικά υπάρχει και η αντίθε-
τηπλευρά, με ομάδεςπου έχουν

σταθερόπλάνο, που έχουν σχε-
διαστείμεμεθοδικότητακαι εγκαί-
ρωςκαιαυτόματαέχουνανεβάσει
τον πήχηψηλά και έτσι δυσαρε-
στούνταιαπότηναναβολή,καθότι
περίμεναντην1ηστροφήσανθη-
ρίαστοκλουβί.

Όπωςκαιναέχει,ηφετινήσε-
ζόνστηνΑ2αναμένεται με ενδια-
φέρον και δεδομένα ο ανταγωνι-
σμός θα είναι υψηλός.Αυτό είναι
τομόνοβέβαιο…

Α2 Μπάσκετ
Τοπρωτάθλημαθααρχίσειαπότη2ηαγωνιστική

στις16/10

Ευχαριστήριο του 
Ζαφειράκη Νάουσας

στον ορθοπεδικό 
Αλέξανδρο Ελευθερόπουλο

Ευχαριστήριο του
Δ.Σ του Ζαφειράκη
προς τον γιατρό και
διευθυντή του ορθο-
πεδικού τμήματος
του νοσοκομείουΝά-
ουσας κ.Αλέξανδρο
Ελευθερόπουλο  για
τηνπετυχημένηεπέμ-
βαση στον αθλητή
τουσυλλόγουΣταύρο
Μαυροδουλάκη

«Θα θέλαμε να ευ-
χηθούμε στον αθλητή 

μας Σταυρό Μαυροδουλάκη, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε μια  
επιτυχημένη επέμβαση αποκατάστασης ολικής ρήξης χιαστών, 
περαστικά και από εδώ και πέρα σιδερένιος!

Ο Σταύρος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο 
Νάουσας, από τον διευθυντή της ορθοπεδικής κλινικής,  ιατρό κ. 
Ελευθερόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε γιατί πάντα βρίσκε-
ται δίπλα στο Ζαφειράκη και στους παίκτες του!

Σταύρο γρήγορη ανάρρωση και επάνοδο! « 

Το Σάββατο στα πλαίσια της
4ης αγωνιστικής οΦίλιπποςΒέ-
ροιαςυποδέχεταιτηνΠυλαίαστις
6 μ.μ και ο Ζαφειράκης την ίδια
ώρατονΠΑΟΚ

Αναλυτικά το πρόγραμμα και
οιδιαιτητές

Σάββατο9Οκτωβρίου2021
Ιωνικού 12:30, Ιωνικός ΝΦ

Affidea-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/Όμιλος
Ξυνή(ΕΡΤ3)

(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Α-
νταλής)

ΔΑΚΈδεσσας 16:00,Αερω-
πόςManDynamic-ΦαίακαςΚέρ-
κυρας

(Νάσκος- Χαρίτσος, Παρτε-

μιάν)

ΔΑΚΝάουσας 18:00, Ζαφει-
ράκηςΝάουσας-ΠΑΟΚ

(Γράψας-Κυριακού,Κατσίκης)

Φιλίππειο 18:00,Φίλιππος
Βέροιας-ΑΕΣΧΠυλαίας

(Πατιός-Τσιάνας,Σίσκου)

Σαλαμίνας 18:30,HCΣαλαμί-
να-ΔιομήδηςΆργους

(Μερτινιάν-Μπράμου,Τσάκω-
νας)

Κυριακή10Οκτωβρίου2021
ΟΑΚΑ12:30,ΑΕΚ-ΑΣΕΔούκα
(Χαραλαμπίδης- Ζήσης, Μί-

γκας)
Τετάρτη13Οκτωβρίου2021
Handball Premier (5η αγωνι-

στική)
ΝέαΚίος17:00,ΔιομήδηςΆρ-

γους-ΙωνικόςΝΦAffidea

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές (9-13/10/2021)
της Handball Premier (4η αγωνιστική)

Στο πλευρό των 
Αετών Βέροιας 
και τη νέα σεζόν 

το “Άρωμα Πόλης” και 
το “Auto Station ΚΑΛΛΙ-
ΑΡΙΔΗΣ“ Ακόμη περισ-
σότερες επιχειρήσεις 

βρίσκονται δίπλα στους 
Αετούς Βέροιας, που σε 
λιγότερο από τρεις εβδο-
μάδες, ρίχνονται στη 
μάχη της Γ Εθνικής.

Μαζίμας καιφέτοςθα είναι το

εστιατόριο“ΆρωμαΠόλης”,στο3ο
χλμΑλεξάνδρειας-Κοζάνης (στο
δρόμο για τοΝοσοκομείο Βέροι-
ας), με τις εξαιρετικές νοστιμιές,
μέσααπό έναπλούσιο μενού για
όλα τα γούστα αλλά και το “Auto
Station ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ“, ένα από
τα πιο οργανωμέναπρατήρια υ-

γρών καυσίμωνστηΒέροια (στην
Περιφερειακή οδό, με τη δυνατό-
τηταπλύσηςσε επιβατικά και όχι
μόνοοχήματα).

Σαςευχόμαστεκαλέςδουλειές,
πολλές επιχειρηματικές επιτυχίες
αλλάκαιυγείακαιευημερίασεόλο
τοπροσωπικό!

ΣτοπλευρότωνΑετώνΒέροιαςκαιτηνέασεζόν
το“ΆρωμαΠόλης”καιτο“AutoStationΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ“
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  3/ 2021

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο  (2) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρε-
σία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υπο-
βάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικού, 
Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132 Βέροια, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Κυριακής Καλιάνη (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50629). 

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

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

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει στην αίτησή του πέραν του ενός κωδικού θέσης, εφόσον δια-
θέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

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

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας μας (www.veria.gr),  β) Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακο-
λουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών 
Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και 
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των 
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των 
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται 
πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για 
την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία 
αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 
εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων 
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπό-
μενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της 
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της ο-
κτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο 
φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την η-
μερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης 
δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απα-
σχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιο-
δικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 2 
του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση 
πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδι-
καίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή 
προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον 
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

                                     
Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΞΥ2Ω9Ο-1ΨΦ), στο www.

veria.gr  καθώς και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας μαζί με  το «Παράρτημα Ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», από όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των 
θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/ 2021

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά  δύο  (2) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, 
που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

Δήμος Βέροιας

Δ/νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης-
Τουρισμού

Βέροια ΠΕ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 μήνες 1

102

Δήμος Βέροιας

Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας-
Παιδείας-
Πολιτισμού

Βέροια ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού 

Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης Γεωτεχνικού 

Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 

ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

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

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 
18  μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω

36036360

1040

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360

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

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )

       

 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

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

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

 7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *

9.   ΕΝΙΑΙΑΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *

 α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)

β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες εμπειρίας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 και 

άνω

μονάδες
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

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

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του 
ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, 
βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
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Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 
18  μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω

36036360

1040

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360

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

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )

       

 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

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

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

 7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *

9.   ΕΝΙΑΙΑΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *

 α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)

β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες εμπειρίας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 και 

άνω

μονάδες
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

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

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του 
ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, 
βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

 ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρ-
τημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση 
έκδοσης «10-6-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες 
για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  
ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμο-
λογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονι-
στικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα 
αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω 
της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτη-
σης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών 
φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δήμος 
Αλεξάνδρειας: 

Δωρεάν 
μαστολογικός 

έλεγχος 
για 

ανασφάλιστες 
γυναίκες 

-Δηλώσεις 
συμμετοχής 
έως και την 
Παρασκευή 

8 Οκτωβρίου

 
Ο Δήμος Αλεξάν-

δρειας μέσω του 
Κέντρου Κοινότητας 
με Παράρτημα Ρομά 
του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδεί-
ας και Πολιτισμού, 
σε συνεργασία με 
την Αντιπεριφέρεια 
Υγείας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και το Γυ-
ναικείο Φιλανθρωπι-
κό Σωματείο «Νέα 
Ελπίδα Θεσσαλονί-
κης», διοργανώνει 
δωρεάν δράση πλή-
ρους μαστολογικού 
ελέγχου σε γυναίκες 
ανασφάλιστες και με 
περιορισμένους οι-
κονομικούς πόρους. 
Η δράση θα πραγ-
ματοποιηθεί τον Ο-
κτώβριο και εντάσ-
σεται  στο πλαίσιο 
του Μήνα Πρόλη-
ψης και Ενημέρω-
σης για τον Καρκίνο 
του Μαστού.

Γ ι α  δ η λώ σ ε ι ς 
συμμετοχής μπο-
ρείτε να απευθύνε-
στε στα τηλέφωνα 
2333053129 κα ι 
2333023114 (Κέ-
ντρο Κοινότητας με 
Παράρτημα Ρομά 
Δήμου Αλεξάνδρει-
ας) έως και την Πα-
ρασκευή 8 Οκτωβρί-
ου 2021 και ώρες 
9:00 πμ – 3:30 μμ.



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ.  50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στηνΑγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,

με θέα τονΑλιάκμο-

να, στηνπλατεία του

χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος11.000τ.μ.στον

Άγιο Γεώργιο, θέση

«ΣΥΚΙΕΣ»τιμή15.000

ευρώ. Τηλ.:  6945

122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

κό Μεσιτικό γραφείο

στηΒέροια.Πληρ.τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

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 η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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σογειοδιαμέρισμα76 τ.μ.

στηΒέροια, επί τηςοδού

Γρεβενων 11 και Ερμού,

πραγματικόςλουλουδότο-

ποςμεκαλοριφέρ,κλιματι-

σμό,ηλιακόθερμοσίφωνα,

δίχως κοινόχρηστα.Τηλ.:

6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιά-

δου20,πόρταμεμηχανι-

σμό,ρεύμα,βαμμένο.Τιμή

ενοικίου 50 ευρώ. Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιά-

ζεται γκαρσονιέρα,1οςό-

ροφος,σεπολύκαλήκατά-

σταση.Πληρ. τηλ.:23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ.

ανακαινισμένα στο κέ-

ντρο της πόλεως, και ο-

λόκληρος όροφος 240

τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.24639ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Γκαρσονιέρα

μεγάληεπιπλωμένηκομπλέ75τ.μ.,κατασκευή
1982, σεδιπλοκατοικία,έχει1υ/δ, σαλόνι ,
κουζίναξεχωριστήκαιμεγάλομπάνιο,πρόκει-
ταιγιαδιαμέρισμααξιώσεων,σχετικάκαινούρ-
γιουμεαλουμινίουκουφώματα καιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευής,έχεικουζίνα
ανεξάρτητη,διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιχωρίςκοι-
νόχρηστα.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο240€.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε1ο
όροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Ηκατά-
στασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακουφώματα
συνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικόπίνακα,με
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί
άψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα300€.

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
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τι-
μή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα

σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου
29ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22754-ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολήςγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαιέχει
δικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίουσυ-
ρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέτει
επίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστηματοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζά-
μια.Ενοίκιο150€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σεκα-

λήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροιτου
λειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις.
Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ, μεγάληςπροβολής ισόγειο
κατάστημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογια
υπαίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο1.200€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστική
ανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότιάλλοθελή-
σειοαγοραστής,έχεικαινούργιακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιανελκυστήρα,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο

κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,με ιδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε170
τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούςβοηθητι-
κούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδομή,διατί-
θεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμίαμοναδική
περίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλι-
νακουφώματαμεδιπλάτζάμια,κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οιχώροι
τηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελή
μπάνια,αναφέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλον
καισεοικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκληρος
οεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικής επιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο ,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάσταγή-
πεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1063τ.μ.
εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σεπολύκαλήτοποθεσία,ιδανικόγιαανέγερση
κατοικίας.Τιμή:20.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑ
πωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοικισμούμε
2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης
μόνο15.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105012ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταιΟικόπεδο
εκτόςσχεδίουκαιεντόςζώνης2.525τ.μ.,επίπε-
δο,ιδανικόγιαλαχανόκηποήκαιμικρήκατοικία,
σετιμήσπάνιαςπροσφοράςμόνο12.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106237-ΤΡΙΛΟΦΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4300τ.μ.,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία,κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:38.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-

λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-
λεως35, χώρος90 τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C., για επαγγελματικήχρή-
ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.
Τηλ.: 6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI  γυνα ίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο
το 24ωρο σε προάστιο της
Θεσσαλονίκης. Πληρ. Τηλ.
6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύ-
λαξη ηλικιωμένης κυρίας, σε
περιπατητική κατάσταση (ό-
χι κατάκοιτη) μένουσα στην
Βέροια. τηλ. επικοινωνίας:
6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στηΒέ-
ροια, κέντρο για όλο το 24ω-
ρο.Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας
αγρότης για αγροτικές εργα-
σίες (κοπή χόρτων) 1 φορά
τηνεβδομάδα,Σάββατογια5
ώρες περίπου. Εάν διαθέτει
χλοοκοπτικό μηχάνημα χει-
ρός και αγροτικό αυτοκίνη-
το θα εκτιμηθεί. Πληρ. τηλ.:
2331062442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-
ντίδαηλικιωμένης κυρίαςστη
Βέροια,μεπροαιρετικήεμπει-
ρία. Τηλ.: 6977 828460 κα
Μαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολ-
λητής με γνώσηTIG και ψυ-
κτικόςγιαεργασία.Τηλ.:6970
985797&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφυσικο-
θεραπευτή για πλήρη απα-
σχόληση σε εργαστήριο φυ-
σικοθεραπείας στη Βέροια.
Πληρτηλ.:6944675419.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σε ΠρατήριοΥγρών
Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση.Ώρες επικοινωνίας
17.00 έως21.00καιστο τηλ.
6977207525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες
για την κουζίνα από την τα-
βέρνα «Φίνα Κότα». Πληρ.
τηλ.:6944427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για
τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»
στη Βενιζέλου και στοΤσερ-
μένι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων.
Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
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.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.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.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσουςστηΦυτειά, 200 τ.μ., τρι-
ών επιπέδωνοκόπεδο1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι,
κλειστόγκαράζ,3w.c.,εργαστήριο,κουφώματαμεθερμομό-
νωση, θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.
Δωρεάν τρέϊλορ μεγάλο, σκάλες, 3 μεταλλικές ντουλάπες,
ηλεκτρικήκουζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000ευρώ.Πληρο-
φορίεςΧρήστοςΚαϊμάκης2331093389,6938903144.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

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

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

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

ΟΑ.Σ.«Ο ΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑALU-
SYN ΕΠΕ (11ο χλμ. Βέροι-
ας-Ν.. Νικομήδειας), ζητείται
για άμεση πρόσληψη υπάλ-
ληλος γραφείου με γνώσεις
Αγγλικών και προϋπηρεσία
καιστηδιαχείρισηΛογιστικών.
Αμοιβή ανταγωνιστική και α-
ναλόγως προσόντων.Δεκτά
βιογραφικά σημιεώματα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: alu-
syn@otenet.gr. Τηλέφωνα

επικοινωνίας:2331073281, 6979808320.Ώρες επικοινωνίας:
8.00π.μ.-3.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.



κοινωνίας:10μ.έως1.00μ.μ.
Β ιογραφικά στο  e-mai l :
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για
το ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»
στη Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.:

2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα
Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,

Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-
ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και α-
κίνητηπεριουσία, καθώς και
μεγάλαεισοδήματα,ζητείσύ-
ζυγο-σύντροφο. Τηλ.: 6949
215864.

ΑΝΔΡΑΣ  40 ετών, ζη-
τά γνωριμία με γυναίκα από
30 έως 40 ετών.Πληρ. τηλ.:
6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρή κυρία  έως55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμα-

ρα σχεδόν αχρησιμοποίητη,
κρεβάτι, κομοδίνα, ντουλά-
πα μεγάλη. Τιμή 450 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικ ά
είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυτο-
κινήτου και 2ποδήλαταπαι-
δικάσεπολύκατάσταση,400
ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΗεταιρείαΚαδόγλουΙΚΕ
με παρουσία στην συσκευ-
ασία και τυποποίηση κρέα-
τος, με έδρα το Ταγαροχώρι
Ημαθίας στα σφαγεία, ζητά
να εντάξει στο δυναμικό της
εργάτες-εργάτριες παραγω-
γήςκαιοδηγούςγιατηνστε-

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση

Πληρ.τηλ.:2331041597-8/email:info@kreatver.gr



Διαδικτυακή εκδήλωση για την κυκλική οικονομία στα κλωστοϋ-
φαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης διοργάνωσε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας /Peer Review του Περιφε-
ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποι-
ήθηκε στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2021 είχε τίτλο «Circular Economy 
in textiles and clothing» (Κυκλική οικονομία στα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα και τα είδη ένδυσης) και υποστηρίχθηκε από την Πλατφόρμα 
Εκμάθησης Πολιτικής (Policy Learning Platform) του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», 
η οποία οργανώνει Peer Reviews για να υποστηρίξει περιφέρειες από 
όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν παρόμοιες μεταξύ τους προκλή-
σεις.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν α) η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ε-
μπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων φορέων για 
την κυκλική οικονομία στη βιομηχανία της μόδας και ειδικότερα στον 
κλάδο της ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, β) η αύξηση της βιωσιμό-
τητας και της ανταγωνιστικότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, γ) η 

διερεύνηση χρηματοδοτικών μέσων, εργαλείων πολιτικής και δράσεων 
που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των παρα-
γωγών για την κυκλική οικονομία στη μόδα και δ) οι βέλτιστες πρακτι-
κές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης και η 
δυνατότητα προσαρμογής αυτών των προσεγγίσεων στις ανάγκες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο οποίος τόνισε ότι μία από 
τις κύριες στρατηγικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η 
προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η παροχή εργαλεί-
ων που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους, ώστε να εισέλθουν στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Εκ μέρους του Προγράμματος Interreg 
Europe χαιρετισμό απηύθυνε η  Συντονίστρια της Πλατφόρμας Εκμά-
θησης Πολιτικής (Policy Learning Platform) Μαγδαληνή Αναγνώστου,  
η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις και στις υπηρεσίες που προσφέρει 
το πρόγραμμα για την υποστήριξη των περιφερειών στις προκλήσεις 
πολιτικής που αντιμετωπίζουν.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, όπως 
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος, το 
One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, οι οποίοι 
εξέφρασαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το 
μέλλον της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της ένδυσης – κλωστοϋ-
φαντουργίας. Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν, επίσης,  ορισμέ-
νες καλές πρακτικές από τρεις επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος, καθώς και από το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στη συνέχεια οι εμπειρογνώμονες από Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία 
και Ρουμανία, αφού παρουσίασαν τις δικές τους εμπειρίες και καλές 
πρακτικές, ανέλυσαν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων του κλάδου για δράσεις κυκλικής οικονομίας, αναφέρθη-
καν σε καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης 
αποβλήτων και πρότειναν τρόπους ευαισθητοποίησης του κοινού για 
ζητήματα κυκλικής οικονομίας.

Τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι προτάσεις 
των εμπειρογνωμόνων για τις στρατηγικές και τα εργαλεία προκειμέ-
νου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρή-
σεων του κλάδου, μέσω της υιοθέτησης αρχών κυκλικής οικονομίας. 
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων επί των 
προτάσεων και της δυνατότητας εφαρμογής τους στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Εν-
δύματος (ΣΕΠΕΕ), τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε-
πικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» 
(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) – Τμήμα 
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης.
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P Ελεύθερος ο χορός για 
τους εμβολιασμένους! Από το 
Σάββατο όλοι στα νάιτ κλαμπ για 
χάλι γκάλι…

 
P Εγώ καλού κακού θα 

στείλω κι ένα sms στο 13033 
για να είμαι σίγουρος.

 
P Κανονικά θα πρέπει να 

μπαίνουν κι οι ανεμβολίαστοι στα 
μαγαζά και να φοράνε υποχρεω-
τικά ωτοασπίδες.

 
P-Παίζει κάτι με καμιά πιτσι-

ρίκα κουμπάρε;
-Πάνω που ήμουν έτοιμος 

για την τελική επίθεση, έμαθα ότι ήταν ανεμ-
βολίαστη!

 
P Να δείτε που φέτος τα Χριστούγεννα θα 

τρώνε μελομακάρονα μόνο οι εμβολιασμένοι. Οι 
υπόλοιποι θα αρκεστούν στους κουραμπιέδες.

 
P ΟΚ, να βγαίνουν κανονικά οι εμβολι-

ασμένοι. Θα μας πει κανείς τι να κάνουν οι 
εμβολιασμένες;

 
P Διότι η αγάπη χθες με ρώτησε αν βγούμε 

το Σάββατο έξω. Έχει να βγει Σαββατόβραδο 
πριν από το Μιλένιουμ.

 
P Είπαμε επιστροφή στην κανονικότητα 

πριν τον κορωνοϊό, όχι πριν τον Σημίτη.
 
P Εντέλει στη Νέα Δημοκρατία αυτός ο Δέν-

διας είναι bonus track.
 

P Απλώς, στη μεταπο-
λίτευση δεν έχουμε βγάλει 
ακόμη καραφλό πρόεδρο 
κόμματος.

 
P Οι Τούρκοι θέτουν ‘κόκ-

κινη γραμμή’ μόνο στο θέμα 
της γαλάζιας πατρίδας. Είναι 
στη γραμμή Μπογδάνου.

 
P Το λάθος δεν είναι 

που τον έβγαλαν, αλλά που 
το είχαν βάλει στη Ν.Δ.

 
P Αν και θαρρώ πως επι-

φυλάσσονται ότι θα το ξανα-
κάνουν.

 
P Ο Τσίπρας είπε όχι 

στη συμφωνία με τη Γαλλία. 
Που μέχρι κι ο Ζάεφ θα την 
ψήφισε.

 
P Και:
 
Έλληνας παντρεύτηκε μία 

Αμερικάνα και ξενιτεύτηκε. Αυ-
τή, πεταχτούλα καθώς ήταν, 
έμεινε έγκυος από έναν μαύρο και το παιδί βγήκε 
και αυτό μαυράκι. Ο Έλληνας θέλοντας να το φέ-
ρει μαλακά στη μάνα του της γράφει:

«Μάνα, τελικά τα καταφέραμε και αποκτήσαμε 
παιδί. Αλλά η γυναίκα μου δεν είχε γάλα και ανα-
γκαστήκαμε να δίνουμε στο μωρό γάλα από μια 
μαύρη αγελάδα. Δυστυχώς όμως το μωρό κάθε 

μέρα που περνάει όλο και μαυρίζει»!
Και η μητέρα του απαντάει:
«Γιόκα μου, κι εγώ δεν είχα γάλα όταν γεννή-

θηκες και αναγκαστήκαμε να σου δίνουμε γάλα 
από μια κατσίκα. Αλλά όπως καταλαβαίνω, τα 
κέρατα τώρα τα βγάζεις»!

Κ.Π.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σε διαδικτυακή εκδήλωση αναδείχθηκε η κυκλική οικονομία 

στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης
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