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Τα “εύκολα” χρήματα
των επιστρεπτέων 

προκαταβολών θα βγουν
σε κάποιους “ξινά”;;;

   Στην αναμπουμπουλα κάποιοι πονηροί χαίρονται 
και γι αυτό οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξεκινούν 
μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων στοιχείων για 
τις επιστρεπτεες προκαταβολές. Υπάρχουν υπόνοιες 
για χρήση πλασματικών στοιχείων από κάποιες 
επιχειρήσεις προκειμένου να επωφεληθούν. 
Υπήρχε διάχυτη εντυπωση ότι βρέχει λεφτά και 
μάλιστα χαριστικά, που δεν θα ζητηθούν ποτέ και 
κάποιοι έπεσαν με τα μούτρα χρησιμοποιώντας 
φτιαχτά στοιχεία για να κάνουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη μπάζα. Μάλλον θα αρχίσουν να χάνουν 
τον ύπνο τους γιατί αφενός εξαγγέλθηκαν έλεγχοι, 
αφετέρου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ωσονουπω 
θα αρχίσουν οι επιστροφές...
   Δίκαιο και επιβεβλημένο γιατί το δημόσιο χρήμα 
δεν είναι χαρτοπόλεμος να σκορπάει ανέλεγκτα. 
Ίσως οι επιστρεπτέες προκαταβολές βγουν σε 
κάποιους “ξινές”...
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:05
Εβδομάδα:20
ΑνατολήΉλιου:05.16

ΔύσηΉλιου:19.28

134-231

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14

ΜΑΪΟΥ
Θεράποντος ιερπμ.,

Ισιδώρου Χίου, Λεοντιου

Το αγώνα των  «Παιδιών της Άνοιξης»
στηρίζει η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας

Μετηναγοράδύοτούβλων(Νο436καιΝο501)έδειξαντηνδιάθεσήτουςναστηρίξουντηνανέγερσητηςνέαςτους
ΣτέγηςστηνΠατρίδαΒέροιας, εργαζόμενοιστηΔημοτικήΑστυνομίαΒέροιας.Πρόκειται για τον νέοαγώναδρόμου
πουξεκίνησαν«ΤαπαιδιάτηςΆνοιξης»μετηνστήριξηόλων!

Κλειστά τμήματα σε Γυμνάσιο και 2 Λύκεια της Βέροιας, 
λόγω κρουσμάτων

Σεαναστολήλειτουργίαςβρίσκονταιαπόχθεςδύοτμήματατου1ουΓυμνασίουΒέροιαςσταΓιοτζαλίκια,λόγωεπιβε-
βαιωμένωνκρουσμάτων,ενώ3κρούσματακαταγράφηκανκαιστο3οΛύκειοτηςΒέροιας.Καισταδύοσχολεία,οιμαθη-
τέςτωντμημάτωνθαπαραμείνουνστοσπίτι,μετηλεκπαίδευση.Τοίδιοθαισχύσεικαιγια2τμήματατου1ουΛυκείου
ΒέροιαςστοΠανόραμα,πουέκλεισανδιότιπαρουσιάστηκανχθεςδυοκρούσματα.

Σημειωτέον,ότι,σύμφωναμεπληροφορίες,ηεμφάνισητρίτου κρούσματοςσεένασχολείο,δενσυνεπάγεταιαυτο-
μάτωςτοκλείσιμοτου.ΟπροϊστάμενοςΥγείαςτηςΑντιπεριφερειαςΗμαθίαςσεσυνεργασίαμετοννομίατροεξετάζειτην
περίπτωση,αξιολογώνταςανυπάρχεισυρροήκαιαποφασίζειανθακλείσειτοσχολείο.

Κόβονταιχόρτακαικαθαρίζονται
οιόχθεςτουΤριποτάμου

ΗφύσητηνΆνοιξηοργιάζεικαιοικοίτεςτουΤριποτάμου
σκεπάστηκαναπότηνβλάστησηκρύβονταςσεπολλάσημεία
τηθέατουποταμού.

Έτσι, τις τελευταίες μέρες, η αντιδημαρχία καθαριότητας
καιπράσινου τουΔήμουΒέροιας,προχώρησεσε επισταμέ-
νεςεργασίεςκοπήςχόρτωνστιςόχθες,κάτωαπότηνΓέφυρα
ΚούσιουκαιτηνΓέφυραΚαραχμετώστεναφανείηομορφιά
τουτοπίουπαράτηνδύσκοληπρόσβασηκαιτααναξιοποίητα
σημείατουποταμούπουέχειτηντύχηηΒέροια,ναπερνάει
μέσααπότονκορμότης!Τουλάχιστον,ναυπάρχειορατότητα
καικαθαρόπεριβάλλον…

«Ανοίγει Πανιά» σήμερα ο ελληνικός Τουρισμός
Με μήνυμα «Ανοίγουμε Πανιά», ο

ελληνικός τουρισμόςδίνει μάχες και τις
κερδίζει, είπε χθες ο αρμόδιος υπουρ-
γός ΧάρηςΘεοχάρης από το Σούνιο,
παρουσιάζοντας το «ασφαλές άνοιγμα
του τουρισμού»  μεσυντεταγμένοσχέ-
διο.

Αφιερώνουμε λοιπόνστοφετινό κα-
λοκαίριέναπαραδοσιακόαπόταόμορ-
φαΔωδεκάνησα, με την ευχή ναπάνε
όλακαλά,μεκαλόαέρασταπανιάμας!

Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά
να κάτσω στο τιμόνι

να δω της Λέρος τα βουνά
να μου διαβούν οι πόνοι

Ξημέρωσε η ανατολή
μπονάτσα να σκορπίσει

και τη μπρατσέρα που `ρχεται
να την καλωσορίσει!
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 Ποιες οικονομικές
 δραστηριότητες ακολουθούν 

στο χρονοδιάγραμμα 
επανεκκίνησης, μέχρι τον Ιούνιο

 -Καζίνο, ΟΠΑΠ, Γυμναστήρια, Λούνα παρκ- 
εμποροπανηγύρεις, Κέτερινγκ, Οίκοι Ανοχής, κ.α.

 Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων, από σήμερα 14 Μαΐου μέχρι και 
την 1η Σεπτεμβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προκειμένου 
οι επιχειρηματίες να προχωρήσουν στις προετοιμασίες για να λειτουργήσουν ξανά τις δραστηριότητές 
τους.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Όπως είχα δεσμευθεί από 
την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνουμε έναν πλήρη πίνακα ενάρξεως των δραστηριοτήτων που δεν 
έχουν ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία τους, ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν το χρονοδιάγραμμα και τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν και να ξεκινήσουν όπως πρέπει.»

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι δραστηριότητες επανεκκινούν ως εξής:
  14 Μαΐου
  - Καζίνο: Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.
  - Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας 

(1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test)  
   24 Μαΐου
- ΟΠΑΠ PLAY: Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο  
   31 Μαΐου
   - Γυμναστήρια: Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self 

tests/ εργαζόμενους
  - Υπηρεσίες ευεξίας: Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής
   - Catering, χώροι δεξιώσεων κλπ: Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας 

της εστίασης
   7 Ιουνίου
- Οίκοι Ανοχής:  Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020  
Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι εμβολιασμένο:
- Εστίαση: Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70 % της δυναμικότητας
- Λούνα παρκ- εμποροπανηγύρεις κλπ: Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου 

εμπορίου
  - Παιδότοποι: Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο  
   1η Σεπτεμβρίου
  - Εμπορικές Εκθέσεις: Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο  

Δήμος Βέροιας: Στο νέο 
δίκτυο ύδρευσης συνδέεται  

αύριο το Μακροχώρι
-Διακοπή νερού από τις  08:30 έως τις 15:00 

Από τη Δημοτική επιχεί-
ρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνε-
ται γνωστό ότι το Σάββατο 
15 Μαΐου 2021 θα γίνει δια-
κοπή νερού από τις  08:30 
έως τις 15:00, σε όλη την 
Κοινότητα Μακροχωρίου 
του Δήμου Βέροιας, λόγω 
εργασιών σύνδεσης με το 
καινούριο δίκτυο ύδρευσης.  

Παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι να φροντίσουν για την 
συγκέντρωση των απαραί-
τητων ποσοτήτων νερού, 
προκειμένου να μη δημι-
ουργηθούν προβλήματα 
λειψυδρίας το χρονικό διά-
στημα των εργασιών. Πα-
ράλληλα με την ανακοίνω-
ση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική 
της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπο-
λίτες μας να ενημερώνονται 
έγκαιρα με σχετική μεγα-
φώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της 
επιχείρησης θα καταβάλ-
λουν προσπάθειες ώστε οι 
εργασίες να αποκαταστα-
θούν το γρηγορότερο δυ-
νατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την 
κατανόηση των καταναλω-
τών-πελατών της για την 
ολιγόωρη αναστάτωση που 
θα υποστούν.  

Οδηγό τοπικών επιχειρήσεων για την προβολή τους, ετοιμάζει 
ο Δήμος Βέροιας, μέσα από την σελίδα του Veria.gr

-Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών
Έναν οδηγό τοπικών επιχειρήσεων που 

θα ενταχθεί στην διαδικτυακή του σελίδα, 
Veria.gr, ετοιμάζει ο Δήμος Βέροιας και η 
αρμόδια Αντιδημαρχία  ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης και ψηφιακής πολιτικής, για την 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
που πλήττονται τόσο από την πανδημία όσο 
και από την οικονομική κρίση της περασμέ-
νης δεκαετίας. Η δράση γίνεται με τη  συνερ-
γασία του εμπορικού συλλόγου  και της ομο-
σπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών, αλλά 
θα περιλαμβάνει και το χώρο της εστίασης 
και του τουρισμού. 

Για το θέμα μίλησε ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Καλλίστρατος Γρηγοριάδης στον 
ΑΚΟΥ 996 στην εκπομπή «πρωινές ση-
μειώσεις» τονίζοντας ότι  η προβολή των 
επαγγελματιών θα είναι δωρεάν ενώ έχουν 
ήδη διανεμηθεί στις επιχειρήσεις τα σχετικά 
έντυπα για να τα συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους, όπως η επω-
νυμία της επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο mail και κάποιο site ή 
e-shop εάν διαθέτουν και αυτά θα τα παραλάβει ο δήμος τις επόμε-
νες ημέρες ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του καταλόγου. ι Μέσα 
στο επόμενο δίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφι-
οποίησης και ένταξης των στοιχείων στη σελίδα του δήμου Βέροιας.

«Στον οδηγό – κατάλογο θα υπάρχουν και διάφορες κατηγορί-
ες ώστε ο χρήστης να μπορεί να βρίσκει εύκολα και σύντομα την 
επιχείρηση που τον ενδιαφέρει. Πρόκειται για μία καινοτομία του 
δήμου, καθότι τέτοιες δράσεις τις συναντούμε συνήθως στην ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία. Ωστόσο ο Δήμος το επιχειρεί  για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη διοργανωθεί  και 
διαδικτυακά σεμινάρια, μέσω του YouTube του δήμου Βέροιας, για 
την ενημέρωση του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου σχετικά 
με το νέο τοπίο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και πωλήσεων. 

Όταν ολοκληρωθεί 
αυτό το εγχείρη-
μα, ο χρήστης ή 
οι επισκέπτες και 
τουρίστες της Βέ-
ροιας θα μπορούν 
να βρίσκουν μέσα 
από αυτό τον οδη-
γό, με ένα κλικ,  ότι 
τους ενδιαφέρει, να βλέπει το μίνι προφίλ των επιχειρήσεων και στη 
συνέχεια να προχωρήσει εάν επιθυμεί, ακόμα και στην ηλεκτρονική 
αγορά κάποιου προϊόντος ή να ενημερωθεί σχετικά με την εστίαση 
τα καφέ και τα συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής μας», ενημέρω-
σε ο κ. Γρηγοριάδης.

 Επικοινωνία και  προβολή των τοπικών επιχειρήσεων μέσα από 
το site του δήμου Βέροιας, είναι σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο ο 

στόχος και όπως είπε, υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση από την 
αγορά και τις επιχειρήσεις, ενώ  αναμένεται, ως προοπτική, να ε-
νταχθούν στον οδηγό περίπου 500 τεκμήρια.

Η σελίδα θα είναι έτοιμη σε δύο μήνες και παράλληλα ανανεώ-
νεται με αλλαγές και  η υπάρχουσα ηλεκτρονική  σελίδα του δήμου 
Βέροιας.

Σοφία Γκαγκούση



Γράφει ο 
Αναστάσιος 
Βασιάδης
 
Το αναμενόμενο ά-

νοιγμα του τουρισμού 
μετά την άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων,  
που επιβλήθηκαν για 
την προστασία του 
πληθυσμού από την 
επιδημική απειλή του 
covid-19 και ενώ ο ε-
πιδημικός συναγερμός 

εξακολουθεί να είναι ενεργός, θέτει εκ των πραγμά-
των ως προϋπόθεση την αναγκαιότητα  επανεκκίνη-
σης της οικονομίας και της επανόδου της χώρας  σε 
τροχιά ανάπτυξης, πράγμα το οποίο θα αποτελέσει 
μία ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση.  

 Όλοι οι τομείς της οικονομίας υφίστανται τις συ-
νέπειες της επιδημικής κρίσης που εκδηλώνονται με 
μεγάλο περιορισμό του κύκλου εργασιών, με συνε-
χώς επιτεινόμενη  ανεργία και με εμφανή απουσία   
των επενδύσεων.

 Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η αναπτυξια-
κή πορεία της χώρας στην μετά covid εποχή, επιβάλ-
λεται να είναι ισορροπημένη, με προτεραιότητα στην 
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, στην συνολική  υ-
γειονομική κάλυψη των πολιτών και στην διαφύλαξη 
των κοινωνικών  κατακτήσεων και θεσμών.

 Μεταξύ των δραστηριοτήτων της οικονομίας, 
σημαντικότατο  ρόλο διαδραματίζει ο τουρισμός, που 
επιτυχώς χαρακτηρίζεται ως «η βαριά βιομηχανία» 
της χώρας, καθώς με το άνοιγμα του αναμένονται 
να ενεργοποιηθούν πολλές άλλες δραστηριότητες, οι 
οποίες προσδοκούν να ανακάμψουν μετά  τα πλήγ-
ματα  που δέχθηκαν.

 Απαραίτητη πρϋπόθεση για το ασφαλές άνοιγμα 
του τουρισμού είναι η εφαρμογή όλων των αναγκαί-
ων υγειονομικών μέτρων, ώστε να αποφευχθεί μια 
νέα επιδημική έξαρση, η οποία μπορεί να έχει εντε-
λώς αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα για 
την οικονομία  

Η τουριστικές υπηρεσίες ως  προϊόν  μοναδικής 
αξίας, αποτελούν την πρώτη ύλη πρός εξαγωγή 
στην διεθνή αγορά και ενίσχυση έτσι της εθνικής 
οικονομίας. 

 Οι πελάτες ως αγοραστές  του τουριστικού προ-
ϊόντος  έρχονται οι ίδιοι στον τόπο παραγωγής και 
ενισχύουν τις συναφείς ποικίλες παραγωγικές δρα-
στηριότητες, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά 
καταστήματα, τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια, οι 
συγκοινωνίες, τα διάφορα επαγγέλματα κλπ. 

 Αυτά όμως όλα δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν  
κατά τα πρότυπα της προ covid  εποχής

 Η επιδημική κρίση που έπληξε όλες τις κοινω-
νίες και επηρέασε διεθνώς όλες τις οικονομίες, έχει 
δημιουργήσει εντελώς νέα δεδομένα, τα οποία ανέ-
τρεψαν και όλους τους συνήθεις τουριστικούς σχεδι-
ασμούς. 

 Παρ όλα όμως τα νέα τουριστικά δεδομένα, ο 
τουρισμός δεν πρόκειται να σταματήσει παρά τα 
πλήγματα που δέχτηκε  από την επιδημική κρίση. 

 Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά 
τους επιδημικούς περιορισμούς,  συμβάλλουν στην 
εκδήλωση ενός ιδιότυπου ανταγωνισμού μεταξύ των 
χωρών που διεκδικούν μερίδιο στην αγορά του  του-
ριστικού προϊόντος. 

 Η χώρας μας οφείλει να διεκδικήσει μεθοδικά και 
συστηματικά το τουριστικό μερίδιο της, έναντι άλλων 
χωρών που με  σχετικά χαμηλό κοστολόγιο υπόσχο-
νται διακοπές εμπλουτισμένες   με θεματικές μορφές 
μορφές τουρισμού, οι οποίες σχετίζονται με το φυσι-
κό περιβάλλον, τον πολιτισμό, την γαστρονομία, τις 
παραδόσεις, την περιήγηση κλπ. 

 Σε αυτόν τον ανταγωνισμό η χώρα μας επιβάλλε-
ται να διατηρήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα, ως 
διαθέτουσα τις πλέον ισχυρές προϋποθέσεις έναντι 
των ανταγωνιστών της.  

Σε αυτές τις προϋποθέσεις επιβάλλεται να προ-
στεθεί κατά κύριο λόγο η  υγειονομική ασφάλεια των 
επισκεπτών και των τοπικών κοινωνιών που θα τους 
δεχτούν. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι το 
τουριστικό προϊόν της χώρας μας, έχει ως κύρια 
χαρακτηριστικά  την  εποχικότητα, την περιοχικότητα 
και την μονοδιάσταση.

 Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν στοιχεία του-
ριστικής υποβάθμισης, η οποία για να ξεπεραστεί 
απαιτείται συνολικός σχεδιασμός και συλλογικός 
προγραμματισμός που να αξιοποιεί και να αναδει-
κνύει όλες τις προσφερόμενες μορφές τουρισμού, 
όπως είναι ο παραθεριστικός, ο αρχαιολογικός, ο συ-
νεδριακός, ο θρησκευτικός, ο ορεινός, ο αγροτικός, 
ο αθλητικός, ο λουτρικός, ο περιηγητικός, ο ιατρικός 
κλπ.

 Από την προ covid εποχή, πριν ακόμα  επιβλη-
θούν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της επιδημίας,  ο  
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προέβλεπε ότι 
ο τουρισμός στις ανερχόμενες οικονομίες θα φτάσει 
μέχρι το 2030 σε ποσοστό 57% της παγκόσμιας αγο-
ράς, έναντι 47% που ίσχυε το 2010, χωρίς όμως να 
επηρεάζεται ο εποχικός περιορισμός  του.

 Η τουριστική επομένως πρόκληση στην μετά 
covid  εποχή,  είναι η   επέκταση της τουριστικής 
περιόδου  σε ετήσια βάση,  με την  ανάπτυξη των 

ειδικών εκείνων θεματικών μορφών, 
οι οποίες  ολοένα και περισσότερο 
κερδίζουν σημαντικά μερίδια τουρι-
στών, με χαρακτηριστικό την επανά-
ληψη των επισκέψεων, που αποτελεί 
και την προϋπόθεση αξιοποίησης της  
αγοράς τουριστικού προϊόντος. 

 Και όλα αυτά βέβαια με την εξέ-
λιξη της ανοσίας του πληθυσμού και 
την συστηματική τήρηση των απαι-
τούμενων υγειονομικών μέτρων, ώστε 
να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη νέα 
επιδημική έξαρση που θα ανατρέψει 
εκ νέου κάθε  σχεδιασμό. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοι-
νώνει ότι στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης 
των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξά-
πλωσης του COVID-19, επαναλειτουργεί τα 
μουσεία της αρμοδιότητάς της, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια 
επισκεπτών και εργαζομένων, σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα υγείας.

Από σήμερα Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, 
τα μουσεία θα λειτουργούν με το θερινό ωρά-
ριο και με προσωρινά, λόγω της κατάστασης, 
ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών, ως εξής:

Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, Μου-
σείο των Βασιλικών Τάφων. Τετάρτη-Δευτέρα: 
08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος 
αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 30. Μέγιστος 
χρόνος παραμονής μέσα στο μουσείο: 90’.

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Τετάρ-
τη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 
Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. 
Μέγιστος χρόνος παραμονής: 60’.

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. Τετάρτη-Δευ-
τέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέ-
γιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 60. 
Μέγιστος χρόνος παραμονής: 90’.

Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας. Τετάρτη-Δευ-
τέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέ-
γιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. 
Μέγιστος χρόνος παραμονής: 30’.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να ακολουθούν 
τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλειά τους:

• Να φορούν υποχρεωτικά μάσκα.
• Να κρατούν απόσταση, τουλάχιστον, δύο 

(2) μέτρων μεταξύ τους.
• Επιτρέπονται ομαδικές ξεναγήσεις έως 

δέκα (10) άτομα. 
• Να απολυμαίνουν τα χέρια τους συχνά 

και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προ-
σωπικού του μουσείου για την ασφαλή τους 
κίνηση στον χώρο.

• Να αποφεύγουν κάθε συνωστισμό μέσα 
στο μουσείο και στους βοηθητικούς χώρους. 

• Σε ειδικό φυλλάδιο που θα διανέμεται στο 
εκδοτήριο των εισιτηρίων, οι επισκέπτες θα 
λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
και οδηγίες για την επίσκεψή τους στα μου-
σεία μας. 

Μετά την επαναλειτουργία των ανοιχτών 
αρχαιολογικών χώρων του Θεάτρου των 
Αιγών (ώρες επίσκεψης: Τετάρτη-Δευτέρα: 
08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00), του Νυμ-
φαίου και του Θεάτρου της Μίεζας (ώρες επί-
σκεψης: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 
12:00-20:00), με το άνοιγμα των μουσείων 
της Ημαθίας, οι αρχαιολογικοί θησαυροί στην 
καρδιά της Μακεδονίας  περιμένουν το κοινό  
να τους επισκεφθεί. 

Η επίσκεψη και στα τρία μουσεία μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με ενιαίο εισιτήριο, ενώ η 
είσοδος στους παραπάνω ανοιχτούς αρχαιο-
λογικούς χώρους είναι ελεύθερη.
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Εθελοντική αιμοδοσία 
σε Τρίκαλα και Νησί 

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης 
της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα.

Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου, όπως και οι Δημότες να ενισχύσουν την 
κοινή προσπάθεια.

Επίσης, την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 – 14:00 το τοπικό συμβούλιο της τ.κ. Νη-
σίου θα διοργανώσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα Νησίου. Θα τηρηθούν όλα 
τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Ε.Ο.Δ.Υ., για την 
προστασία τόσο των αιμοδοτών όσο και των γιατρών και των νοσηλευτριών.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ε κ λ ά π η 

α υ τ ο κ ί ν η τ ο 
HONDA CRX, 
χρώμα κόκ-
κινο, με αρ. 
π ι ν α κ ί δ α ς 
ΗΜΒ-7262, α-
πό την περι-
οχή Ανοίξεως 
στη Βέροια. 
Όποιος γνω-
ρίζει κάτι ας επικοινωνήσει στο τηλ.: 6972 834253.

Η τουριστική πρόκληση 
στην μετά covid εποχή

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας:
Πώς θα λειτουργούν από 

σήμερα, Μουσεία, αρχαιολογικοί 
χώροι και Μνημεία



Την Τετάρτη 12/05/2021 η Βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ν. Ημαθίας Φρόσω Καρασαρ-
λίδου κατέθεσε Ερώτηση στον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την ο-
ποία συνυπέγραψαν 42 Βουλευτές, με θέ-
μα: «Άμεση ανάγκη μέτρων για τη στήριξη 
του αμπελοοινικού κλάδου», αναφέροντας:

«Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες του 
αμπελοοινικού κλάδου έχουν περιέλθει σε 
ιδιαίτερα δυσχερή θέση, η οποία αποτυπώ-
νεται και στα στοιχεία του αρμόδιου φορέα 
Αμπέλου Οίνου και αλκοολούχων ποτών, 
όπως έχουν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αλλά και στον απολογισμό των 
μέτρων της Πράσινης Συγκομιδής και της 
Απόσταξης Κρίσης, 

Συγκεκριμένα, όπως δηλώνει και ο Κλα-
δικός Εθνικός Αγροτικός  Συνεταιρισμός Α-
μπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), υπάρ-
χει  πτώση της εσωτερικής κατανάλωσης 
οίνου, οπότε και σημαντικά υψηλή αύξηση 
των αποθεμάτων, μείωση των εξαγωγών, 
καθυστερημένη εφαρμογή της Πράσινης 
Συγκομιδής και περιορισμένη αποτελεσμα-
τικότητα της Απόσταξης Κρίσης στον κλάδο. Επίσης, καταγράφηκε 
πτώση των τιμών σταφυλιών οινοποιίας που καταβλήθηκαν από 
το ιδιωτικό εμπόριο, με συνέπεια τη μείωση του εισοδήματος των 
καλλιεργητών, ενώ παράλληλα δεν έλαβαν καμία ουσιαστική ενί-
σχυση.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, ερωτάται ο αρμόδιος 
Υπουργός:

1. Υπάρχει ένα ολιστικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώ-
πιση των σοβαρών προβλημάτων του αμπελοοινικού κλάδου, τα 
οποία επιδεινώθηκαν από την πανδημία και αν ναι τι περιλαμβάνει 
αυτό; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; 

2. Προτίθεται  να διεκδικήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από 
τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως άλλωστε έπραξαν άλλες χώ-
ρες,  και όχι μόνο από τα προγράμματα στήριξης, τα οποία είναι 
ελάχιστα; 

3. Προτίθεται να διεκδικήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από 
τον κρατικό προϋπολογισμό  ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα πρό-
γραμμα ουσιαστικής στήριξης των καλλιεργητών οινοποιήσιμων 
σταφυλιών (άρθρο 21);

4. Προτίθεται να τροποποιήσει την ΚΥΑ για την προώθηση 

-προβολή (άρση ποινών μη υλοποίησης του προγράμματος για 
εκθέσεις που δεν γίνονται), ώστε τα χρήματα να μην περικόπτο-
νται, αλλά να διοχετεύονται στην ενίσχυση των οινοποιείων και 
παραγωγών, π.χ. στην απόσταξη κρίσης;»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΞΥΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 

και της Χρυσούλας, το γένος Λιάνα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στην Κοζάνη και 
η ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ του 
Βασιλείου και της Ελένης, το γένος Πα-
τρίκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Νάουσας.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣΣΥΝ/ΣΜΟΣ
Δ/ΣΕΩΣΔΑΣ/ΤΟΣΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ:25ηςΜΑΡΤΙΟΥ37ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.23310-22315
Κιν.6955491588
Αριθμ.Πρωτ.34/13.05.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρί-

σεως Δασοκτήματος Σελίου ανακοινώνει ότι:
Προκειμένου ο Συνεταιρισμός να προσλάβει τέσσερα 

(4) άτομα με την ειδικότητα του ΦΥΛΑΚΑΔΑΣΟΚΤΗ-
ΜΑΤΟΣ για την θερινή περίοδο έτους 2021 (01.06.2021-
31.10.2021), τα οποία θα εκτελούν τα καθήκοντά τους στο 
Δασόκτημα του Συνεταιρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να προσέλθουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού, επί της 
οδού 25ης Μαρτίου 37 Βέροια από την 17ηΜαΐου2021
ημέραΔευτέραωςκαι την21ηΜαΐου2021ημέραΠα-
ρασκευή(ώρες08.00π.μ.–14.00μ.μ.)για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κατά κανόνα 
Μέλος του Συνεταιρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθεί-
τε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Συνεταιρισμού.

.Βέροια,13/05/2021
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Ημαθίας: Η διαδικασία 

 για την έκδοση του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού
 
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει τους 

πολίτες της Ημαθίας ότι ως προς τη διαδικασία έκδοσης του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ισχύουν τα παρακάτω:

1. H εν λόγω βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την επόμενη 
ημέρα από αυτή που πραγματοποιήθηκε η τελευταία δόση 
εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://emvolio.gov.gr/

2. Απαιτούνται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο 
Taxisnet.

3. Οι πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές 
πλατφόρμες, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 Όσον αφορά τα self tests, ο ΦΣΗ υπενθυμίζει ότι τα 
φαρμακεία έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεσή τους προς 
τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από τα 
αρμόδια υπουργεία και δεν υποχρεούνται να καταχωρούν 
και να εκτυπώνουν τις δηλώσεις του θετικού ή αρνητικού 
αποτελέσματος. Επίσης διευκρινίζεται ότι οι φαρμακοποιοί 
δεν είναι αρμόδιοι για την εγγραφή των πολιτών στην άυλη 
συνταγογράφηση.

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Στηρίζουμε
τον αγώνα των αμπελουργών

και των οινοποιών για επιβίωση»
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Παρατείνεται η έκθεση με έργα 
του Γιώργη Μπαδόλα στην 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας

Παρατείνεται, μέχρι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021,  η έκθεση με έργα του 
σπουδαίου ζωγράφου Γιώργη Μπαδόλα, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, με θέμα: 
“Ο Χαλασμός της Νάουσας”, προκειμένου να έχει την ευκαιρία  το κοινό  να 
την απολαύσει για ακόμα λίγες μέρες. 

Η έκθεση αυτή είναι μια μικρή πρόγευση και μια υπόσχεση για τη μεγάλη 
αναδρομική παρουσίαση του έργου του, που θα περιλαμβάνει πολλές και δια-
φορετικές θεματικές περιόδους της καλλιτεχνικής του δράσης.

Ώρες λειτουργίας: 9:30 - 12:30 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 
στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

 Την Παρασκευή 14 Μαΐ-
ου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
με την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Θεράποντος του 
Θαυματουργού, στη σειρά 
των ομιλιών «Αγιολογία και 
ζωή», μέσα από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλε-
ως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».   

 Την Κυριακή 16 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Ναούσης και θα τελέσει μνημόσυνο για τα θύμα-
τα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

 Την Τρίτη 18 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί 
απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και 
θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροι-
ας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

Ανακοίνωσις
Κάθε Πέμπτη μετά τον Εσπερινό στον Ι.Ν. Αγί-

ου Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας τελείται παρά-
κλησις των Αγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 13 Μαΐου 

2021 στις 5.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου Καψοχωρίου Ημαθίας ο 
Αντώνιος Ντινόπουλος σε ηλικία 
86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 13 Μαΐου 

2021 στις 2.30 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου στον Τρίλοφο Ημαθίας ο 
Κων/νος Αθαν. Κοσφίτσκας σε ηλι-
κία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 13 Μαΐου 

2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Τρι-
ποτάμου Βέροιας ο Νικόλαος Πετρ. 
Φωτιάδης σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 14 

Μαΐου 2021 στις 10.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Καλο-
χώρι Ημαθίας ο Βασίλειος Αργυριά-
δης σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 13 Μαΐου 

2021 στις 5.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Αντώνιος Αριστ. Κιοσέογλου σε 
ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος»
Το ΔΣ του  Συλλόγου Κοινωνι-

κής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχα-
ριστεί την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Κυριών Βέροιας και την Πρόεδρο 
αυτής κ. Δέσποινα Τελάλογλου για 
την ευγενική χορηγία ειδών διατρο-
φής, προς συμπληρωματική κάλυ-
ψη των αυξημένων αναγκών του 
Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της 
δομής μας, στο πλαίσιο της δια-

χρονικής συναλληλίας και αμοιβαίας συνεργασίας των δύο 
φορέων με γνώμονα την καθημερινή ενίσχυση ευάλωτων 
συνανθρώπων μας. 

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εμπερίστατων 
συμπολιτών μας και η προάσπιση των αυτονόητων Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων τους διαπνέουν τις ιδρυτικές αρχές 
λειτουργίας των Συλλόγων μας και αποτελούν τον κοινό 
παρονομαστή των καθημερινών μας δράσεων σε αυτή την 
κατεύθυνση.

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

17, 19 και 20 Μαΐου 
στο Κ.Α.Π.Η. της Αριστοτέλους
Κάλεσμα σε εθελοντική 

αιμοδοσία από την 
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   καλεί  τα  μέλη  και  τους  φίλους της   να  δεί-
ξουν   για  άλλη  μια  φορά   την  αλτρουιστική  τους  διάθεση  και  συμπαράστα-
ση  προσφέροντας  αίμα  για  τους  συνανθρώπους  μας  που  το  έχουν  ανά-
γκη  και να κάνουμε  πράξη την  αγάπη  μας  για  τον  άγνωστο συμπολίτη  μας.

 Για 13η συνεχή χρονιά,  την Δευτέρα 17, Τετάρτη 19 και   Παρασκευή 
21 Μαΐου 2021,στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου  θα πραγματοποιηθεί  η καθιερωμένη μας  αιμοδοσία 
σε   συνεργασία  με το Γ. Ν. Βέροιας  και  σύνθημα « δίνω σήμερα αίμα  για το 
αδικοχαμένο αίμα των προγόνων μου » 

 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προσέρχονται στο  Κεντρικό  Κ.Α.Π.Η. 
της Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο)όπου  λει-
τουργεί  τμήμα  αιμοδοσίας  του  Νοσοκομείου  μας  ή στο  ΓΝ Βέροιας  για να  
δώσουν  αίμα, υπέρ της δανειστικής τράπεζας αίματος της λέσχης.

Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή      09.00-
13.00 και  στο  ΓΝ  Βεροίας  καθημερινά από τις 18.00-20.00 και  για τα Σαβ-
βατοκύριακα και τις αργίες:  10.00-13.00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλ:2331029600 – 2331351173
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου 
ορισμένου χρόνου.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που 
εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Ε-
πικράτεια, κατόπιν της ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/4325/23-04-2021 Ανακοίνω-
σης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό 
με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 
και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019, συνολικού αριθμού εκατόν δεκαπέ-
ντε (115) ατόμων:

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

Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα (μαζί με τα Παραρ-
τήματα ΣΟΧ του ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα 
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.tap.gr με την 
σήμανση ΣΟΧ 1/2021, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Νομών και 
θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
μας (πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσ-
σονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δημοτικών καταστημάτων των  Δήμων: Αθηναίων, Σπάτων-Αρτέμιδος, 
Λαυρεωτικής, Αίγινας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Επιδαύρου, 
Άργους-Μυκηνών, Πατρέων, Θηβαίων, Χαλκιδέων, Ρόδου, Αρχαίας 
Ολυμπίας, Βέροιας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Δωδώνης, 
Καβάλας, Θάσου, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας 
Κέρκυρας, Βόρειας, Κέρκυρας, Θήρας, Μονεμβασιάς, Σπάρτης, Λαρι-
σαίων, Αγίου Νικολάου, Σητείας, Πέλλας, Δίου-Ολύμπου, Ρεθύμνης, 
Αμφίπολης, Δελφών, Δωρίδος και Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και να την 
υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της Υπηρεσίας μας :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 
Πανεπιστημίου 57,  Τ.Κ. 10564 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότη-
τας για την ΣΟΧ 1/2021 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3722550-579-580).

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

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευ-
ταία δημοσίευση στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπη-
ρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας (πωλητήρια μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς 
και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων 
και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για 
όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμε-
νη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο 
Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/05/2021 
έως και 25/05/2021.

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ      
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που εδρεύει στο Δήμο 
Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της 
ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/4325/23-04-2021 Ανακοίνωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του 
ΟΔΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 
25 του Ν.4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019, συνολικού αριθμού εκατόν 
δεκαπέντε (115) ατόμων: 

Κωδικός 
θέσης Ειδικότητα Τόπος Απασχόλησης Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 ΠΕ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑ 
(Δ. Αθηναίων) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
8 μήνες 5 

101 

ΠΕ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 

ΑΘΗΝΑ 
(Δ. Αθηναίων) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
8 μήνες 5 

102 
ΤΕ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(Hardware) 

ΑΘΗΝΑ 
(Δ. Αθηναίων) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
8 μήνες 1 

103 ΤΕ  
ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 
(Δ. Αθηναίων) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
8 μήνες 2 

104 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΑΘΗΝΑ 
(Δ. Αθηναίων) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
8 μήνες 17 

105 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΣΠΑΤΑ 
(Δ. Σπάτων-
Αρτέμιδος)  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

8 μήνες 4 
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Κωδικός 
θέσης Ειδικότητα Τόπος Απασχόλησης Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

106 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΣΟΥΝΙΟ 
(Δ. Λαυρεωτικής) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  
8 μήνες 3 

107 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΑΙΓΙΝΑ                                      
(Δ. Αίγινας)                              
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

8 μήνες 1 

108 
ΔΕ 

 ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ  
(Δ. Επιδαύρου) 
 Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

8 μήνες 2 

109 
ΔΕ 

 ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΜΥΚΗΝΕΣ  
(Δ. Άργους – 
Μυκηνών) 

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

8 μήνες 2 

110 
ΔΕ 

 ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΠΑΤΡΑ                                       
(Δ. Πατρέων)                               

Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
8 μήνες 3 

111 
ΔΕ 

 ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΘΗΒΑ                                     
(Δ. Θηβαίων)                            
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

8 μήνες 3 

112 
ΔΕ 

 ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΧΑΛΚΙΔΑ                                      
(Δ. Χαλκιδέων)                     

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
8 μήνες 2 

113 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΡΟΔΟΣ  
(Δ. Ρόδου) 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
8 μήνες 2 

114 

ΔΕ 
ΠΩΛΗΤΩΝ  

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Δ. 
Αρχαίας Ολυμπίας) 

Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
8 μήνες 4 

115 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΒΕΡΓΙΝΑ 
(Δ. Βέροιας) 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

8 μήνες 1 

116 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
(Δ. Ηρακλείου 

Κρήτης) 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

8 μήνες 7 

117 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(Δ. Θεσ/νίκης) 
Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

8 μήνες 8 

118 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                
(Δ. Ιωαννιτών)                           
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

8 μήνες 3 
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Κωδικός 
θέσης Ειδικότητα Τόπος Απασχόλησης Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

119 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΔΩΔΩΝΗ                      
(Δ. Δωδώνης)                         

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8 μήνες 3 

120 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΦΙΛΙΠΠΟΙ                                 
(Δ. Καβάλας)                         
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

8 μήνες 2 

121 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΘΑΣΟΣ                                 
(Δ. Θάσου)                         

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
8 μήνες 2 

122 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΚΕΡΚΥΡΑ                        
(Δ. Κεντρικής 
Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων)  
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

8 μήνες 9 

123 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
(Δ. Θήρας) 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
8 μήνες 3 

124 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ                       
(Δ. Μονεμβασιάς) Ν. 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
8 μήνες 1 

125 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΜΥΣΤΡΑΣ  
(Δ. Σπάρτης)  
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

8 μήνες 1 

126 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΛΑΡΙΣΑ                              
(Δ. Λαρισαίων)                  

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
8 μήνες 2 

127 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ                      
(Δ. Αγ. Νικολάου)                       

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
8 μήνες 2 

128 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΖΑΚΡΟΣ                                
(Δ. Σητείας)                        
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

8 μήνες 2 

129 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΠΕΛΛΑ                         
(Δ. Πέλλας)                               
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

8 μήνες 3 

130 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΔΙΟΝ                                  
(Δ. Δίου-Ολύμπου) N. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
8 μήνες 1 

131 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΡΕΘΥΜΝΟ  
(Δ. Ρεθύμνης) 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

8 μήνες 1 

132 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΑΜΦΙΠΟΛΗ                              
(Δ. Αμφίπολης)                     

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
8 μήνες 2 
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ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΔΩΔΩΝΗ                      
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(Δ. Καβάλας)                         
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
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121 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΘΑΣΟΣ                                 
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Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
8 μήνες 2 

122 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΚΕΡΚΥΡΑ                        
(Δ. Κεντρικής 
Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων)  
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

8 μήνες 9 

123 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
(Δ. Θήρας) 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
8 μήνες 3 

124 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ                       
(Δ. Μονεμβασιάς) Ν. 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
8 μήνες 1 

125 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΜΥΣΤΡΑΣ  
(Δ. Σπάρτης)  
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

8 μήνες 1 

126 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΛΑΡΙΣΑ                              
(Δ. Λαρισαίων)                  

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
8 μήνες 2 

127 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ                      
(Δ. Αγ. Νικολάου)                       

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
8 μήνες 2 

128 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΖΑΚΡΟΣ                                
(Δ. Σητείας)                        
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

8 μήνες 2 

129 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΠΕΛΛΑ                         
(Δ. Πέλλας)                               
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 
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130 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΔΙΟΝ                                  
(Δ. Δίου-Ολύμπου) N. 
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8 μήνες 1 

131 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΡΕΘΥΜΝΟ  
(Δ. Ρεθύμνης) 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

8 μήνες 1 

132 
ΔΕ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  
(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 

ΑΜΦΙΠΟΛΗ                              
(Δ. Αμφίπολης)                     

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
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133 

ΔΕ 
ΠΩΛΗΤΩΝ  

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 
 

ΔΕΛΦΟΙ  
(Δ. Δελφών) 
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 

8 μήνες 2 

134 

ΔΕ 
ΠΩΛΗΤΩΝ  

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 
 

ΧΑΝΙΑ                         
(Δ. Χανίων)                               
Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

8 μήνες 2 

135 ΥΕ  
ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
(Δ. Νίκαιας – Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη) 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

8 μήνες 2 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  
Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα (μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ 
του ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.tap.gr με την σήμανση ΣΟΧ 1/2021, θα 
δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Νομών και θα αναρτηθεί στην Κεντρική 
Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας (πωλητήρια μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο 
χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των  Δήμων: Αθηναίων, 
Σπάτων-Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Αίγινας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Επιδαύρου, 
Άργους-Μυκηνών, Πατρέων, Θηβαίων, Χαλκιδέων, Ρόδου, Αρχαίας Ολυμπίας, Βέροιας, 
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Δωδώνης, Καβάλας, Θάσου, Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Βόρειας, Κέρκυρας, Θήρας, Μονεμβασιάς, 
Σπάρτης, Λαρισαίων, Αγίου Νικολάου, Σητείας, Πέλλας, Δίου-Ολύμπου, Ρεθύμνης, 
Αμφίπολης, Δελφών, Δωρίδος και Χανίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και να την υποβάλουν αποκλειστικά 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας : 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 
Πανεπιστημίου 57,  Τ.Κ. 10564 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, 
με την αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 1/2021                         
(τηλ. επικοινωνίας: 210 3722550-579-580). 

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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία 
δημοσίευση στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες μας (πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), 
όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων 
των δημοτικών καταστημάτων των δήμων και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες. 

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά 
τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 

Δήμος Νάουσας: 
Διεθνές  Πρότυπο 

ISO 9001, 
για λειτουργική 
αναβάθμιση και 

βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 

των δημοτών
Ο Δήμος Η-

ρωικής Πόλης 
Νάουσας γνω-
στοποιεί ότι ο-
λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε 
από τον αρμόδιο 
εγκεκριμένο φο-
ρέα,  η διαδικα-
σία ανάπτυξης 
και πιστοποίη-
σης του «Συστή-
ματος Διαχείρι-
σης της Ποιότη-
τας» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2015.

Το πεδίο ανάπτυξης και πιστοποίησης του Συστήματος 
Διαχείρισης της Ποιότητας αφορά στον σχεδιασμό, την 
οικονομική διαχείριση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την 
υλοποίηση Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Ειδικότερα το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει 
τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
και δίνει έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης στις 
δραστηριότητες του Δήμου, ώστε να εντοπίζει απειλές και 
ευκαιρίες στην επίτευξη των στόχων του για την ποιότητα 
και να τις αντιμετωπίζει ή αξιοποιεί κατάλληλα.

Το πεδίο εφαρμογής του ISO 9001:2015 είναι: προ-
γραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων-ενερ-
γειών, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και πι-
στοποίηση φυσικού αντικειμένου, οικονομική διαχείριση 
έργων-ενεργειών, διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματο-
δοτούμενων έργων-ενεργειών, που αφορούν σε δημόσια 
τεχνικά έργα υποδομών, δημόσια έργα προμηθειών και 
υπηρεσιών, δημόσια έργα –ενέργειες που υλοποιούνται 
από ιδία μέσα. Εμπλεκόμενα τμήμα: αυτοτελές γραφείο 
προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής, διεύ-
θυνση διοικητικών υπηρεσιών, διεύθυνση οικονομικών 
υπηρεσιών και διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, με αφορ-
μή την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση 
«Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας» σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, δήλωσε:

«Με τη λήψη του διεθνούς προτύπου ISO 9001 πετυ-
χαίνουμε την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας μας. 
Η πιστοποίηση σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο αποτελεί 
το επιστέγασμα της προσπάθειάς μας για περισσότερη 
οργάνωση, αποδεικνύει την προσήλωση μας στην ικανο-
ποίηση των προσδοκιών των δημοτών και επιπρόσθετα 
προσφέρει στον Δήμο την Διοικητική Ικανότητα ως δυνητι-
κού δικαιούχου ΕΣΠΑ και άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
έργων. Οργανώνουμε το υπόβαθρο, δηλαδή την εσωτερική 
λειτουργία του Δήμου, σημαίνει πως οργανώνουμε καλύ-
τερα τις υπηρεσίες μας, με στόχο την εξυπηρέτηση και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας με έργα και 
την πλήρη ανταπόκριση των υπηρεσιών στις νέες προκλή-
σεις για την Αυτοδιοίκηση. Είναι άξιο αναφοράς ότι η τελευ-
ταία φορά που ο Δήμος είχε ISO ήταν το 2014, έτος κατά το 
οποίο είχε λήξει η πιστοποίηση και δεν ανανεώθηκε έκτοτε, 
μέχρι σήμερα».

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω-

να με το άρ θρο 1369 του 
Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Κων/νου και της Ειρή-
νης, το γένος Καραμήτσιου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί 
στο St. Gallen Ελβετίας και η 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΑΛΕΑ 

του Νικολάου και της Γεωργίας, το γένος Μη-
λοπούλου, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής 
και κατοικεί στο St. Gallen Ελβετίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στο παρεκκλήσι Μικρή Παναγία Κουμα-
ριάς.



Ικανοποιημένος και αισιόδο-
ξο ήταν ο προπονητής της 
Βέροιας Παύλος Δερμιτζά-

κης που είδε  την ομάδα του 
να πετυχαίνει μία εύκολη νίκη 
μετά τις δύο ισοπαλίες με Τρί-
γλια και ΑΕΠ Κοζάνης. 

Αναλυτικάοιδηλώσεις

«Θέλωναδώσωσυγχαρητήριασταπαι-
διά γιατί πραγματικά σήμερα είχαμε έναν
συνδυασμόπολύ καλής απόδοσης , που
θεωρώότι είναι στα δεδομένα της ομάδας
και την ποιότητα των παικτών. Είναι ένα
καλό αποτέλεσμα και ξαναμπήκαμε στην
διαδικασία των νικών και την αναρρίχηση
στονβαθμολογικόπίνακα.Κάτιπου είχαμε
ανάγκημετά τα τελευταία δύοαποτέλεσμα
πουμαςπλήγωσανπάραπολύ.

Θεωρώοτιγιατοπαιχνίδιδενμπορούμε
ναπούμεπολλάγιατίαπότοπρώτολεπτό
μέχριτοτέλοςυπήρχεέναςμονόλογος.

Αυτόπουζητάωείναιανάλογησοβαρό-

τητακαιαγωνιστικήανάκαμψητηςομάδας
γιατί είμαισίγουροςοτι έχουμετηνδυνατό-
τητααυτή ώστεναμπορέσουμεστοτέλος
ναπετύχουμετονστόχοόλοιμαζίόλοςο
οργανισμός«
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ΑνακοινώθηκαναπότηνΚΕΔ/ΕΠΟ
οι διαιτητές της 12ηςαγωνιστικής της
FootballLeague,μετονΝτάουλααπό
τηνΔυτικήΑττικήνασφυρίζειτοντέρ-
μπι της ημέρας μεταξύ Βέροιας και
ΟλυμπιακούΒόλου.

Αναλυτικά, οι ορισμοί στονΒόρειο
όμιλο:

Σάββατο(15/5)
14.45Πανσερραϊκός-Τρίγλια
Διαιτητής:Καλατζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Αναστασίου (Θεσσαλίας),

Φραγκούλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)
4ος:Μπαΐλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)

Κυριακή(16/5)
17.00Καβάλα-ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Τακίδης(Κιλκίς)
Βοηθοί: Σταΐκος (Λάρισας),Κηλικι-

ώτης(Ξάνθης)
4ος:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)

17.00Βέροια-ΟλυμπιακόςΒόλου
Διαιτητής:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Δημόπουλος (Φλώρινας),

Μάνος(Λάρισας)
4ος:Μέγας(Πιερίας)

17.00Θεσπρωτός-Πιερικός
Διαιτητής:Μπούμπας(Ηπείρου)
Βοηθοί:Διαμάντης (Ηπείρου), Κα-

ραγιάννης(Θράκης)
4ος:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)

17.00Α.Ε.ΠοντίωνΚοζάνης -Αλ-
μωπόςΑριδαίας

Διαιτητής:Ψύχουλας(Βοιωτίας)
Βοηθοί: Παγουράς,Δελής (Βοιω-

τίας)
4ος:Μελτζανίδης(Ημαθίας)

ΟΝταούλαςαπότηνΔ.Αττικήσφυρίζει
τοναγώναΒέροιας-ΟλυμπιακούΒόλου

Παύλος Δερμιτζάκης: “Συνδυάσαμε καλή 
απόδοση και νικηφόρο αποτέλεσμα”

ΔιαμαρτυρίατηςΠΑΕΝΠΣΒέροια
γιατηνδιαιτησίατουαγωνα

Έντονηδιαμαρτυρία
τουΔΣτηςΒέροιαςγια
τηνδιαιτησία του κ.Σι-
ντόρη στον αγώνα με
τηνΚαλαμαριά.

«Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑ 2019 εκφράζει
την έντονη δυσαρέ-
σκειά της για την διαι-
τησία του διαιτητή του
Συνδέσμου Θεσπρω-
τίας Σιντόρη, στο ματς
κόντραστονΑπόλλωνα
ΚαλαμαριάςστηνΚατε-
ρίνη.Οκ.Σιντόρηςαρ-
νήθηκενασφυρίξειδυο
καθαράπέναλτι υπέρ τηςΒέροιας, έδωσεπολλάανάποδασφυρίγματα κι έκανε ειρωνικά
σχόλιασεπαίκτεςκαιστελέχητηςομάδαςμας.Τέτοιεςδιαιτησίεςόχιμόνοδενβοηθούντο
ποδόσφαιροναπάειμπροστάαλλάτογυρίζουνχρόνιαπίσω.»

Ορίστηκαναπό τηνΚΕΔοι διαιτητές τωναγώνων της
Γ’Εθνικήςαπό15έως17Μαΐου.ΣτηνΘέρμημετονΘερ-
μαικό αγωνίζεται οΜ.ΑΤρικάλωνσταπλαίσια της 11ης
αγωνιστικήςτηνΚυριακή16/5όπουδιαιτητήςορίστηκεοκ.
ΚόκκινοςαπότονσύνδεσμοτηςΧαλκιδικήςΒοηθοίθαείναι
οικ.κΚορωνάςκαιΚώστογλουαπότονίδιοσύνδεσμο

ΣτοναγώναΕδεσσαικούμετηνΝίκηΑγκαθιάςδιαιτητής
ορίστηκε ο κ.Φουστάνας από τονσύνδεσμοΜακεδονίας
μεβοηθούςτουςκ.κΤσεχελίδηκαιΚωνσταντινίδηαπότον
ΣύνδεσμοΜακεδονίας

ΤέλοςτοναγώναΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςμετηνΑναγέννη-
σηΠλαγιάςδιαιτητήςθαείναιοκ.Σουλίδηςαπότονσύνδε-
σμοΚοζάνηςμεβοηθούςτουςκ.κΚεσίζογλου(Πέλλας)και
Πράχαλης(Κοζάνης)

Γ’Εθνική
Οι διαιτητές των αγώνων (15-17/5)



Τον αντικαταστάτη του 
Δημήτρη Χριστοφορίδη, 
ο οποίος  παραιτήθηκε 

απο την τεχνική ηγεσία της 
ομάδας  μετά την εντός έδρας 
ήττα από την Αναγέννηση Γιαν-
νιτσών, βρήκε χωρίς να χρονο-
τριβεί η Νίκη Αγκαθιάς!

Ολόγοςγιατον42χρονοΗλίαΜποταΐτη,
μετονοποίοέδωσεταχέριαηδιοίκησηΜα-
τσούκα και αναλαμβάνει να οδηγήσει τους
«ασπρόμαυρους»στηνδύσκοληαποστολή
που έχουν για την παραμονή τους στην
κατηγορία.

ΟΜποταΐτηςγεννήθηκεστις29Σεπτεμ-
βρίουτου1979στηνΚατερίνη,ενώωςπο-

δοσφαιριστήςαγωνίστηκεσεΠιερικό,Εθνι-
κόΑστέρα, Πανελευσινιακό, Πανηλειακό,
Πανσερραϊκό,ΕθνικόΑστέρα,Πανθρακικό,
Προοδευτική,ΆγιοΔημήτριο,Ασπρόπυργο,
ΑΕΠΚατερίνης,Ασπρόπυργο, Βατανιακό
καιΑιγινιακό.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του
καριέραςακολούθησε τηνπροπονητική και
κάθισε με επιτυχίαστουςπάγκους τωνΔι-
όσκουρων, τουΆρη Κοκκινοπλιτών, του
ΠιερικούΡυακίων και τα τελευταία χρόνια
τηςΑναγέννησηςΚολινδρού.

ΟΗλίαςΜποταΐτης θα έχει ως άμεσο
συνεργάτη του τον Ηλία Παυλόπουλο, ο
οποίοςεπιστρέφειστους«ασπρόμαυρους»,
κάνοντας ντεμπούτοστονπάγκο τηςΝίκης
στοκρίσιμοεκτόςέδραςματςτηςΚυριακής
μεαντίπαλοτονΕδεσσαϊκό.
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Η ΚΕΔ όρισε τους 
διαιτητές των 
αγώνων της 4ης 

αγωνιστικής των πλέι οφ 
και πλέι άουτ της Super 
League 2. 

SuperLeague2-4ηαγωνιστική
Playout–Σάββατο(15/5)
14:45
ΟΦΙεράπετρας-Παναχαϊκή
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί: Νικολαΐδης (Μακεδονίας),

Κολλιάκος(Αθηνών)
4ος:Μαχαίρας(Αθηνών)

Τρίκαλα-ΔόξαΔράμας
Διαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Ψαρρής (Ζακύνθου), Σακ-

κάς(Θεσσαλίας)
4ος:Μπαϊρακτάρης(Αθηνών)

ΑπόλλωνΛάρισας-ΑΕ Καραϊσκά-
κης

Διαιτητής: Κουμπαράκης (Κυκλά-
δων)

Βοηθοί: Χατζηνάκος (Δράμας),
Μωυσιάδης(Ηπείρου)

4ος:Χ.Βεργέτης(Αρκαδίας)

Playoff–Κυριακή(16/5)
14:45
Διαγόρας-Ιωνικός
Διαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)
Βοηθοί: Κουρομπύλια (Δυτ.Αττι-

κής),Καραγκιζόπουλος(Ημαθίας)
4ος:Περράκης(Αθηνών)

Ξάνθη-Εργοτέλης
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακε-

δονίας)
Βοηθοί: Κωστάρας (Αιτ/νίας),Δη-

μητριάδης(Μακεδονίας)
4ος:Τσέτσιλας(Γρεβενών)

Λεβαδειακός-Χανιά
Διαιτητής:Κουτσιαύτης(Άρτας)
Βοηθοί:Αλεξέας (Μεσσηνίας),Α-

πτόσογλου(Αθηνών)
4ος:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)

SL2Οιδιαιτητέςτης4ηςαγωνιστικής
τωνplayoff-out

Αντικαταστάτης του Δ. Χριστοφορίδη
στην Νίκη Αγκαθιάς ο κ. Μποταίτης

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

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Απο την ΚΕΔ/ΟΧΕ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της
Handball Premier (14ηαγωνιστική) και τους διαιτητές της
1ηςαγωνιστικήςσταπλέιοφΑ1γυναικών

ΟΦίλιπποςΒέροιας τοΣάββατοστις 6 μ.μ θααντιμε-
τωπίσειστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τονΑερωπόΈδεσσας ενώοΖα-
φειράκης Νάουσαςυποδέχεται την ίδιαώραστοΔΑΚτην
ομάδατηςΔράμας,

Επίσηςγιατην1ηαγωνιστικήτωνπλέιοφτηςΑ1γυναι-
κώνηφιναλίστηςτουκυπέλλουομάδατηςΒέροιας2017
θααντιμετωπίσειτονΟΦΝ.Ιωνίαςστις6μ.μστηνΝ.Ιωνία

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές

Σάββατο15Μαΐου2021
HandballPremier(14ηαγωνιστική)
Κέρκυρας15:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Σίσκου)

Ιωνικού 16:00, Ιωνικός ΝΦ-ΔιομήδηςΆργους (ΕΡ-
ΤSPORTS)

(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

Δαϊς18:00,ΑΣΕΔούκα-ΆρηςΝικαίας
(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Κυριακούλιας)

ΔΑΚΝάουσας 18:00, Ζαφειράκης Νάουσας- Bianco
MonteΔράμα

(Τζαφερόπουλος-Μπέτμαν,Κατσίκης)

Φιλίππειο18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΑερωπόςΈδεσσας
(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)

Α1Γυναικών(πλέιοφ-1ηαγωνιστική)
ΝέαςΙωνίας18:00,ΟΦΝΙωνίας-Βέροια2017
(Σκλαβενίτης-Τόλιος,Αντωνόπουλος)

Τετάρτη19Μαΐου2021
Α1Γυναικών(πλέιοφ-2ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚMateco-ΟΦΝΙωνίας

(εκκρεμείοορισμόςτηςδιαιτησίας)

Πρόγραμμα και Διαιτητές (15-19/5/2021)
Φίλιππος-Αερωπός

Πότεθα γίνουνοι αναμετρήσειςπουαναβλήθηκαν
λόγω κορονοϊού σε Βόρειο  στο πρωτάθλημα της
FootballLeague.ΆμεσοενδιαφέρονκαιγιατηνΒέροια
αφούέχουναγώναλιγότεροτόσοοΠανσερραικόςόσο
καιηΚαβάλα.Έτσικαλόθαείναιναγίνουνταπαιχνί-
διακαιναμηνμείνουνπίσω....

Βόρειοςόμιλος
Πανσερραϊκός-Θεσπρωτός(9ηαγωνιστική–19/5)
Θεσπρωτός-ΑπόλλωνΠόντου (10η αγωνιστική –

26/5)
Καβάλα-Θεσπρωτό(11ηαγωνιστική–2/6)

Football League
Ορίστηκανταεξαναβολήςπαιχνίδιαλογούκορονοιού



Τοβουνόσήμεραμαςπροσκα-
λείφιλικάμεκάθεπλαγιά του,με
κάθε κορυφή του, οι στιγμές εδώ
αποκτούν σημασία καθώς προ-
σπαθείς ναγεμίσειςπαραστάσεις
μεόλεςσουτιςαισθήσεις.

Περάσαμε την γέφυρα και την
λίμνητουΑλιάκμονα.

Ποτάμιπανάρχαιο,μυθικόπου
σύμφωνα με τη μυθολογία σχη-
ματίσθηκε τηνπερίοδο των γεω-
λογικώνανακατατάξεων,μετάτον
κατακλυσμότουΔευκαλίωνα.

Την εποχήπουστηΘεσσαλία
βασιλιάς ήταν οΔευκαλίων γιος
τουΠρομηθέα και τηςΩκεανίδος
Κλυμένης,κόρητουΤιτάναΩκεα-
νούκαιτηςΤιτανίδοςΤηθύος.

Ήταν η εποχήπου oΔίας α-
ποφάσισε να καταστρέψει όλο το
χάλκινο γένος τωνανθρώπωνα-
πότουςδιεφθαρμένους.

Απότονκατακλυσμόεπέζησαν
μόνοοΔευκαλίων και ησύζυγος
του Πύρρα, κόρη του Επιμηθέα
καιτηςΠανδώρας.Ήτανοιμόνοι
άνθρωποιπουεπέζησαναπότον
κατακλυσμόκαιαναδημιούργησαν
τηνανθρωπότητα.

Aπο τα παιδιά που γεννήθη-
καναπότιςπέτρεςπουπέταξανη
ΠύρρακαιοΔευκαλίωνγέννησαν
τονΈλληνα , τονΑμφικτίονα, την
Πρωτογένεια,τηνΠανδώρατηνε-
ότερηκαιτηνύμφηΘυία.

Οι άνθρωποιπου δημιουργή-
θηκαναπό τιςπέτρεςονομάσθη-
καν λαός, δηλαδή οι άνθρωποι
πουγεννήθηκαναπόπέτρες(αρ-
χαίαΕλληνικά)λαός=πέτρα.

ΟΑλιάκμοναςαρχίζειτομακρύ
ταξίδιτου(297χλμ)απότηνορο-
σειράτουΓράμμου.

ΟιΤούρκοι τον έλεγαν Ιντζί –
καρά (ψηλός και μαύρος) και οι
ΣλάβοιΜπίστριτσα –Γοργοπότα-
μος.

Αφήσαμε δεξιά μας την Ιερά
ΜονήΤίμιουΠροδρόμου καιπή-

ραμετομονοπάτι,χαμένοσεπυ-
κνήβλάστηση ,τώραορειβατούμε
σε μια γλυκιά ανάβαση που θα
μαςβγάλειλίγοψηλότερα.

Μαζί μας και μιαμεγαλόσωμη
σκυλίτσατηςΜονήςπουμαςκρά-

τησεσυντροφιάμέχριτηνκορυφή
καιμαςέφερεπίσωστηΜονή.

Απόεδώηομορφιάτουαγνα-
ντέματος του φράγματος τουΑ-
λιάκμονακαιτηςπόληςτηςΒέροι-
ας,απεριόριστη.

Ο βίοςπολλών αγίων αναφέ-
ρει ιδιαίτερηαίγληστηΜονή.Ση-
μαντικές μορφές τουμοναχισμού
επισκέφθηκαν τη μονή,παρέμει-
ναν για κάποιο χρονικόδιάστημα
καιμόνασανστοχώροαυτόν.

Το1822πυρπολήθηκεολοκλη-
ρωτικάαπότουςΤούρκουςκαιτο
μοναδικό κτίσμαπου διασώθηκε
είναι τοπαρεκκλήσι τηςμεταμορ-
φώσεωςτουΣωτήραστοβράχο.

Ανοικοδομήθηκε το 1830 και
διατηρεί μακεδονική αρχιτεκτονι-
κή.

Πράσινοπαντού,ανεβαίνοντας
ψηλότερα ατελείωτα δάση στα
χρώματα τηςΆνοιξης μας καλο-
σωρίζουνμαςπροϋπαντούν.

Προσπερνάμε λόγγους και
βουνά, ράχες και λαγκάδια, χα-
μηλή βλάστηση (πουρνάρια  και
δάσηκαταπράσινα.

Ανεβαίνουμε, ορειβατούμε,
πλησιάζουμεστοΠολυδένδρι.

Φθάσαμε στο χωριό που εί-
ναι κτισμένο σε υψόμετρο 750
μέτρωνπεριτριγυρισμένοαπόα-

πέραντα δάση οξιάς και καθαρό
κρυστάλλινοβουνίσιοαέρα.Πίσω
απόταδιώροφασπίτιαείναιαφη-
μένηόληηιστορίατουχωριού.

Μέχρι το 1926 ονομαζόταν
΄΄Κόκκοβα΄΄ τον Νοέμβριο του
1926μετονομάστηκεΠολυδένδρι.

Υπήρξε κέντρο των Πιερίων
απόταχρόνιατηςΤουρκοκρατίας.

Οιπρώτοικάτοικοιτουχωριού
καθαρόαιμοιΈλληνεςΜακεδόνες,
φιλόξενοι,πατριώτεςκαιθρησκευ-
όμενοι.Δημοτικά τραγούδια και
ιστορίες αναφέρουν τηνΚόκκοβα
ως τόπο όμορφο και ξακου-
στό.Κάποτε υπήρχε και δικα-
στήριο,τόσομεγάλοήταν.

Η Κόκκοβα έγινε γνωστή
απότακιτάπιατουιεροδικείου
τηςΒέροιας, λόγω των καπε-
ταναίων που δρούσαν στην
περιοχή κατά τηνΤουρκοκρα-
τία με γνωστότερο τον καπε-
τάνΣυρόπουλο.

Ακόμα και οΆγιοςΚοσμάς
οΑιτωλός, λένε ότι σημάδεψε
τοσημείοτουσταυρούστηγέ-
ρικη βελανιδιά μπροστά στην
εκκλησία τουΑγίουΑθανασί-
ου,πουσώζεταιμέχρικαισή-
μερα.

Ο ιερόςναόςείναιαφιερω-
μένοςστονΜέγαΆγιοΑθανά-

σιο – πατριάρχηςΑλεξάνδρειας
τηςΑιγύπτου - για 46 ολόκληρα
χρόνια. Γεννήθηκε το 297 μ. Χ.
καιπέθανετο373στηνΑίγυπτο.

Ημνήμητουτιμάταικάθεχρό-
νοστις18Ιανουαρίου.

Τα μυθικάΠιέρια απλώνονται
βορειοδυτικά τουΟλύμπου. Βρι-
σκόμαστε σταΠιέρια όρη - γνω-
στάαπότηναρχαιότητα.

ΣταΠιέριαόρηκατοικούσανοι
Πιερίδεςνύμφες.Σύμφωναμετην
ελληνική μυθολογία οι Πιερίδες
νύμφες ήταν οι εννέα θυγατέρες
τουΠιέρουκαιτηςΕυίππης.

Πρώτοι οι Πιέροι καθιέρωσαν
τηλατρείατωνθεώνκαιθεωρού-
ντανλαόςπουπρώτοςμετέδωσε
καιπροήγαγε τον ελληνικόπολι-
τισμό.

ΤοΠολυδένδριμαςυποδέχεται
τυλιγμένοστα χρώματα τηςΆνοι-
ξηςκαιμυρωδοφορεμένοαπότις
ανθισμένες πασχαλιές και αμυ-
γδαλιές.

Τοχωριόήρεμο,ήσυχο,αργο-
κοιμάταιακόμη.

Αφήνουμε το χωριό καιπήρα-
μετηνανηφόρα.

Πλούσια η χλωρίδα στηνπε-
ριοχήμεταπανέμορφαδάσητης
καιτασπάνιααγριολούλουδατης.
Ένα καταπράσινο τοπίο με τα
χρώματα τηςΆνοιξηςμαςυποδέ-
χεταικαιπάλι.Πεζοπορούμετώρα
σεπανύψηλοδάσοςοξιάς.

Μετοθόρυβοτωνξαφνιασμέ-
νων πουλιών και το ρέμα δεξιά
μας,συνεχίζουμεσε δασικόδρό-
μο.

Πεζοπορούμε τώρασεπυκνό
πανέμορφο δάσος οξιάς. Ζαρκά-
δια, αλεπούδες, αγριογούρουνα,
κουνάβια, λαγοί, σκίουροι και μι-
κράπουλιά,πέρδικεςκαιορτύκια.

Αφήνουμε το δασικό δρόμο,
τώρα ορειβατούμε σε μονοπάτι
ανηφορικό χαμένο κάτωαπόπα-
νύψηλεςοξιές,καταπράσινες.

Ηπορεία μας στο ανηφορικό
μονοπάτισυνεχίζεται.

Ακούγονται μόνο τα βήματα
μαςστοκαταπράσινοτοπίο.

Ηφύση τριγύρω γεμάτηανοι-
ξιάτικες μυρωδιές.Ταπόδια μας
τώρααπολαμβάνουντοχορταρια-
σμένομονοπάτι .Ταβήματαμας
βουλιάζουνσεπεσμέναφύλλα.

Βουλιάζουν και ανασύρονται
ξανά καιπάλιπιοπέρασε από-
στασηενόςβήματος.

Πίσωμας,μιασειράαπόπα-
τημασιές μαρτυρούν την μακριά
μαςπορεία.

Τριγύρω εικόνες ποτισμένες
με μια γεύσηρομαντισμού και α-
θωότητας. Χάνομαι για λίγο στα
ονειροπολήματαμου.

Ανοιξιάτικη μέρασήμερα ολό-
φωτηκαιξεχασμένη.

Μιααίσθησηειρήνηςπλανάται
γύρωμας, ταδένδρακαταπράσι-
νασανξωτικάπαραμυθιού.

Απολαμβάνουμε την ερημιά
και την ησυχία του δάσους.Νοι-
ώθειςδέοςκαιθαυμασμόγιαόλη
αυτήτηνομορφιά.

Γεμίζω τηνματιάμουμεάπει-
ρεςεικόνες.
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Πιέρια όρη (θέση Γκόλνα) 1235μ.
Κυριακή 9 Μαϊου 2021 με τους Ορειβάτες Βέροιας

Παρασκευή 14-05-2021
13 :30 - 17 : 30

ΜΟΥΡΑΤ Ι ΔΟΥ
ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

21 :00 - 08 : 00
ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΡΑ-
ΚΩΣΤΗ18(μπρο-
στά από πιάτσα
ταξί)23310-63102

ΦαρμακείαΣυ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάϊος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό10-
05-2021 μέχρι 
16-05-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
10/05/2021 έως 14/05/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες: Κ. Καλιάνη
Τηλέφωνο : 23313-50629, -533
 e-mail: kkaliani@veria.gr Βέροια    13-5-2021 

Αρ. Πρωτ. 8304
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου. 

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ  (8) άτομα για την υλοποίηση της Πράξης 
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με Παράρτημα ΡΟΜΑ», στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ -ΕΚΤ», στο Δήμο 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):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α-
ΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνω-
ση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, 
απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, 
υπόψη κ. Παλαμούτη Χ. και κ. Καλιάνη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50533 και 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.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών 
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε 
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από 
την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
(www.veria.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταί-
ας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

  Η ανωτέρω  ανακοίνωση, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» καθώς και το «Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρι-
σμού Η/Υ»,  έχουν αναρτηθεί ολόκληρα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓ58Ω9Ο-ΩΘΙ), στο 
δικτυακό τόπο του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέ-
σεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  

                                                                
   Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                  
Κωδικός ΟΠΣ:5003648 (Κωδ. Απόφασης:2596) 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ         : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
Ταχ.Δ/νση     : Μητροπόλεως 46 
Πληροφορίες: Κ. Καλιάνη 
Τηλέφωνο      : 23313-50629, -533 
 e-mail: kkaliani@veria.gr 
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 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 οκτώ  (8) άτομα για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας με Παράρτημα ΡΟΜΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ -ΕΚΤ», στο Δήμο 
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 
 

Για τη στελέχωση της 
Δομής «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου 
Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) 

ΠΕ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 

δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 

λήξη του 
Προγράμματος 

1 

102 

Δήμος Βέροιας 
 

Για τη στελέχωση της 
Δομής «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου 
Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) 

ΠΕ ή ΤΕ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 

δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 

λήξη του 
Προγράμματος 

1 

103 

Δήμος Βέροιας 
 

Για τη στελέχωση του 
Παραρτήματος 

ΡΟΜΑ της Δομής 
«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) 

ΠΕ ή ΤΕ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 

δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 

λήξη του 
Προγράμματος 

1 

                                                                
   Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                  
Κωδικός ΟΠΣ:5003648 (Κωδ. Απόφασης:2596) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων 

104 

Δήμος Βέροιας 
 

Για τη στελέχωση του 
Παραρτήματος 

ΡΟΜΑ της Δομής 
«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 

δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 

λήξη του 
Προγράμματος 

1 

105 

Δήμος Βέροιας 
 

Για τη στελέχωση του 
Παραρτήματος 

ΡΟΜΑ της Δομής 
«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) 

ΠΕ  
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 
 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 

δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 

λήξη του 
Προγράμματος 

1 

106 

Δήμος Βέροιας 
 

Για τη στελέχωση του 
Παραρτήματος 

ΡΟΜΑ της Δομής 
«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) 

ΠΕ ή ΤΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 
 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 
δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 
συμπλήρωση 24 μηνών 
και όχι πέραν της 
λήξης του 
Προγράμματος 

1 
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Δήμος Βέροιας 
 

Για τη στελέχωση του 
Παραρτήματος 

ΡΟΜΑ της Δομής 
«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 

δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 

λήξη του 
Προγράμματος 

1 
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Δήμος Βέροιας 
 

Για τη στελέχωση του 
Παραρτήματος 

ΡΟΜΑ της Δομής 
«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Βέροιας» 

Βέροια 
(Ν. Ημαθίας) 

ΥΕ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/

ΤΡΙΑ 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με 

δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη 

λήξη του 
Προγράμματος 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101, 105 
 

ΠΕ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωμα  Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) 
Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με 
κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 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 

                                                                
   Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                  
Κωδικός ΟΠΣ:5003648 (Κωδ. Απόφασης:2596) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΠΕ ή ΤΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή 
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης 
(το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996- 1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και 
Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση 
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή 
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής 
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και 
Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή 

                                                                
   Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                  
Κωδικός ΟΠΣ:5003648 (Κωδ. Απόφασης:2596) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής 
και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών 
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις 
Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  ΤΕΙ ή  το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το  ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
β) Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που 
αποδεικνύεται με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο 
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 
 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ 
ΕΠΙΣΚΕΠTΡΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας 
Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Επισκέπτη - Επισκέπτριας Υγείας  
 
γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), 
η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους 
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 
παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014). 
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ΥΕ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/

ΤΡΙΑ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.   
 
β) Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας ΡΟΜΑ και της 

                                                                
   Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                  
Κωδικός ΟΠΣ:5003648 (Κωδ. Απόφασης:2596) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αντίστοιχης διαλέκτου, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας ΡΟΜΑ και της 
αντίστοιχης διαλέκτου, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στην 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Παλαμούτη Χ. και κ. 
Καλιάνη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50533 και 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. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Βέροιας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.veria.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.  

  Η ανωτέρω  ανακοίνωση, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» καθώς και το «Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού 
Η/Υ»,  έχουν αναρτηθεί ολόκληρα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓ58Ω9Ο-ΩΘΙ), στο δικτυακό τόπο 
του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, 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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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αντίστοιχης διαλέκτου, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας ΡΟΜΑ και της 
αντίστοιχης διαλέκτου, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στην 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Παλαμούτη Χ. και κ. 
Καλιάνη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50533 και 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. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Βέροιας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.veria.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.  

  Η ανωτέρω  ανακοίνωση, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» καθώς και το «Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού 
Η/Υ»,  έχουν αναρτηθεί ολόκληρα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓ58Ω9Ο-ΩΘΙ), στο δικτυακό τόπο 
του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, 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                       

                                                                
   Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                  
Κωδικός ΟΠΣ:5003648 (Κωδ. Απόφασης:2596) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
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ΠΕ ή ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

α.i) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης 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 

ή 
α.ii) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας 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  

ή 
πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
Για τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών απαιτούνται και  
 
1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 
ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του  Κοινωνικού Λειτουργού. 
2) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης 
στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 
από την έκδοσή της. 
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ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

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 και 
 
 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

Επιμελητήριο Ημαθίας: 
Διαδικτυακό σεμινάριο 
για τα μέτρα πρόληψης 

και αντιμετώπισης 
του Covid – 19

Την Τετάρτη, 
12 Μαΐου 2021, 
το Επιμελητήριο 
Ημαθίας και η 
Εταιρία Επιχει-
ρηματικής Ανά-
πτυξης Ημαθίας 
– ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημα-
θίας, πραγματο-
ποίησαν το διαδι-
κτυακό σεμινάριο 
με θέμα: «Υγιεινή 
και Ασφάλεια (μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του Covid 
– 19», με εισηγήτρια την κα Ράσση Κωνσταντίνα της εταιρεί-
ας Alpha Plan Consultants. 

Το σεμινάριο διενεργήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας 
του Επιμελητηρίου να στηρίξει τα μέλη του και να παρέχει 
εργαλεία και γνώσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στην ιδιαίτερη 
αυτή περίοδο της πανδημίας. Αποτελεί το δεύτερο από μια 
σειρά σεμιναρίων που παρέχονται διαδικτυακά, δωρεάν από 
το Επιμελητήριο και προέκυψαν από την διερεύνηση των 
αναγκών της τοπικής αγοράς, μέσω έρευνας που διενέργησε 
η ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας στις επιχειρήσεις του Νομού.

Τα επόμενα προγραμματισμένα σεμινάρια είναι:
• «Επικοινωνία από απόσταση» Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 

και ώρα 18:00 – Εισηγητής: κος Αλέξανδρος Μπουζούδης
• «Προώθηση πωλήσεων από απόσταση» Τετάρτη, 19 

Μαΐου 2021 και ώρα 18:00 – Εισηγητής: κος Βύρων Αλεξι-
άδης

• «Management - προσαρμογή στις νέες συνθήκες» 
Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00 – Εισηγήτρια: κα 
Αργυρώ Μαυρίδου

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 
2331024734 και 2331029774.

Το 5ο Σύστημα 
Προσκόπων Βέροιας 
δίνει αίμα, δίνει ζωή !

Οι βαθμοφόροι και το Προσκοπικό Δίκτυο του 5ου Συστή-
ματος Προσκόπων Βέροιας την Παρασκευή 7 Μαϊου 2021 
πραγματοποίησαν την Καλή Πράξη του Πάσχα ανταποκρι-
νόμενοι στο κάλεσμα για εθελοντική αιμοδοσία ( λόγω των 
έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων ) του Τμήματος Αιμοδο-
σίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, στέλνοντας το μή-
νυμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς στις 
δύσκολες ημέρες που περνάμε.

Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας καλεί ΟΛΟΥΣ τους 
συμπολίτες μας να βοηθήσουν να εξαπλωθεί η αγάπη και η 
αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη.

Είναι μόνο 10 λεπτά από τον χρόνο μας και η αξία της 
πράξης ανεκτίμητη!!!Μια μονάδα αίματος μπορεί να σώσει 
τρεις ζωές!!!Κάντε και εσείς την καλή σας πράξη!!!

Αν έχετε ξαναδώσει αίμα αναγνωρίζετε το πόσο σημα-
ντικό είναι. Αν δεν έχετε ξαναδώσει είναι ευκαιρία να κάνετε 
την αρχή.Και αν δεν μπορείτε να δώσετε οι ίδιοι αίμα, πες 
το στους φίλους σας, στην παρέα σας, στους γνωστούς σας. 

Για όσους δεν το γνωρίζουν εκτελούνται αιμοληψίες Κα-
θημερινά 9:00πμ – 13:00μμ στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αρι-
στοτέλους 3, δίπλα από το ΖΑΡΑ ,απέναντι από την είσοδο 
επί του πεζόδρομου του 2ου Δημοτικού Σχολείου): Παράλ-
ληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει το υπάρχον πρόγραμμα 
λειτουργίας της Αιμοδοσίας. (Καθημερινά 9:00πμ – 13:00μμ. 
και 18.00μμ – 20:00μμ. καθώς και Σάββατο Κυριακή – Αργί-
ες 10:00πμ. – 13:00μμ) Πληροφορίες στο τηλ:2331029600.

5ο Σύστημα Προσκόπων



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ. α-
σανσέρ, στηνΜητρό-
πολη, σε τιμή ευκαιρί-
ας 38.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95τ.μ.σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ, σε καλή κατάστα-
ση 37.000 ευρώ.Τηλ.:

6945122583.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφη στο Πανόρα-
μα με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα. Κάτω διαμέ-
ρισμαπιο μικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμά-
τιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή. Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπεριο-
χή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ευρώ. Τηλ.: 6934 888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο

700 τ.μ. στο Πανόραμα
οικοδομήσιμο δίπλα στον
«Παιδικό Πλανήτη». Τι-
μή ευκαιρίας, Πληρ. τηλ.:
6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου

2χωράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα, περιφραγ-
μένα, παλμέττα βερύκοκα
6 ετών σε φούλ παραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρέςπροτάσεις. Κινη-

τό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επί τηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λονι,κουζίνα,μπάνιο.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,μεάνετους
χώρους,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
κλιματιστικά,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιητιμήτου210€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθερηαπό15/5/2021.

Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

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

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ., ισόγειο,καλήςεμπορικό-
τηταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογια
κάθεεμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμή
μόνο200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-
ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1
οόροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτουκε-
ντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό3γραφειακούςχώρους,
κουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε
2κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλή

τοποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,
μεανελκυστήρα,καινούργιακουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

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

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέα τιμήμόνο50.000€.Γιαα-
ποφασιστικόαγοραστήέτοιμο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίας πω-
λείταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.
εντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

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

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

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνει-
ας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
1.Κρεοπώληςμεπτυχίογιαεργαστήριοκρεάτων
2.Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ. περίπου,
με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρήση ή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2αρτεργάτεςα-
πό την αρτοποιΐαΛυκούργος.
Πληρ. τηλ.: 6976 310431 κος
Στράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις, άνω των 20 ετών, για
την κουζινα βοηθητικόπροσω-
πικό και για τη λάντζα, από τα-
βέρναστηΒέροια.Τηλ.: 23310
70846,ώρες επικοινωνίας από
τις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαηλικίας30-
50 ετών για πλήρη απασχόλη-
ση σε ξενοδοχείο της Βέροιας
για μόνιμη συνεργασία. Ωρά-
ριο πρωί-απόγευμα. Απαραι-
τητα: συνεννόηση σταΑγγλικά
και κάρτα ανεργίας.Τηλ. επικ.:

6948457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργατοτεχνίτης

για εργασίασεΤεχνική εταιρεία
σιδηροκατασκευών, κατασκευ-
ών αλουμινίου και κουφωμά-
τωνμεέδρατηΒέροια.Ηπρο-
ϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλ ε-
πικοινωνίας 2331023400, κιν
6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ».Πληρ.τηλ.:2331025170
και 6946 103998 (ώρες επικ.:
09.00-13.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
γιατοκυλικείοστοΝοσοκομείο
Βέροιας.Ώρεςεπικοινωνίαςγια
ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα
TOUCH DENIM με εμπειρία,
γνώση αγγλικών και H/Y, έως
40ετών.Τηλ.:6932627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,
για πλήρη απασχόληση.Αντι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» 
νέος με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και 
αυτοκινήτου, με ανάλογη εμπειρία, 
για τη διανομή της εφημερίδας (για 

μόνιμη απασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

HTSAVDARIDIS PACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ45000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ1ΔΣΚοτυ201057τ.μΑ.Θ.48000€
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€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ
57000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη80000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ0201000τ.μ100000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικήςστηΒέροιαέως40
ετών.Ώρες επικοινωνίας:
9.00π.μ.-2.00μ.μ.Τηλ.:
2331022174.



κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-
θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill,3)χειριστήςDumper
γιαμόνιμη εργασίαστηΒέροια.
Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη,τριετήςτου-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο:2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά εί-

δη της CICU: καροτσάκι (χει-
μωνιάτικο-καλοκαιρινό), κα-
λαθούνα με βάση, τραπεζάκι

φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-
του και 2 ποδήλατα παιδι-
κά σε πολύ κατάσταση, 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.

Ζαχαροπλάστης
Η εταιρία PainiΑ.Ε. επιθυμεί να

προσλάβει ζαχαροπλάστη, έδρα εργα-
σίαςΒέροια

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Τουλάχιστον 3 χρονιάπροϋπηρε-

σίασεανάλογηθέση (παραγωγήγλύ-
κων)

•ΓνώσηH/Y
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Προθεσμίαυποβολήςαίτησης:25/2/2021
ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
ΗεταιρίαPainiΑ.Ε.επιθυμείναπροσλάβειτεχνολόγοτροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον5χρονιάπροϋπηρεσίασεανάλογηθέσηστο το-

μέατωντροφίμων
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

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



Mε την ολοκλήρωση και του έβδομου κύκλου της επιστρεπτέας 
προκαταβολής,  οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ σε συνεργα-
σία με το ΣΔΟΕ προχωρούν σε ελέγχους και διασταυρώσεις με 
στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έχουν 
καταστρατηγήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις εκταμίευσης 
των κρατικών ενισχύσεων. Ο ελεγκτικός μηχανισμός εστιάζεται στα 
στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport και στα αντίστοιχα 
στοιχεία που αναγράφονται στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και στις 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι θα αφορούν θα επι-
κεντρωθούν στα εξής «κόλπα»:

Πλασματικοί τζίροι. Οι επιχειρήσεις που δήλωναν τζίρους «ψί-

χουλα» ακόμα και μηδενικές δη-
λώσεις ΦΠΑ και έσπευσαν πριν 
ανοίξουν οι κύκλοι των επιστρεπτέ-
ων προκαταβολών να υποβάλουν 
τροποποιητικές δηλώσεις για να 
εμφανίσουν μεγαλύτερους τζίρους 
και κέρδη το 2019 και τους τρεις 
πρώτους μήνες του 2020 βρίσκο-
νται στον ραντάρ των ελεγκτών. Οι 
πρώτοι έλεγχοι έφεραν στην επιφά-
νεια φυτώρια και κρεοπωλεία που 
ενώ είχαν δηλώσει στην Εφορία 
τζίρο 3.000-7.000 ευρώ έτρεξαν να 
κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις 
εκτοξεύοντας τους τζίρους τζίρου 
στα 2 και τα 3 εκατ. ευρώ προκει-
μένου να πάρουν μεγάλα κομμάτια 
από την πίτα των επιστρεπτέων 
προκαταβολών.

Πλασματικές μειώσεις τζίρου με 
μεταφορές τιμολογίων. Το κριτή-
ριο της πτώσης τζίρου που άνοιγε 
τις πύλες των ενισχύσεων, πολλοί 
επιχείρησαν να το καλύψουν με 
τιμολόγια εκ των υστέρων. Ο έλεγχος επικεντρώνεται τώρα στο 
χρόνο έκδοσης των τιμολογίων και την χρονική απόκλισή τους από 
φορτωτικές και δελτία αποστολής .

Ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθη-
κε ότι οι αιτούντες ενίσχυσης άλλα είχαν δηλώσει με τις περιοδικές 
ΦΠΑ και άλλα στην πλατφόρμα MyBusinesSupport , εικάζοντας εν-
δεχομένως πως κανείς δεν θα μπει στον κόπο της διασταύρωσης. 
Οι διασταυρώσεις των στοιχείων θεωρείται απλή διαδικασία.

Προσλήψεις «μαϊμού» εργαζομένων. Η περίπτωση με το καφέ 
των 25 τετραγωνικών μέτρων στη Θεσσαλία και τους 150 εργαζό-
μενους σε αναστολή, είναι ίσως η πλέον χαρακτηριστική. Τέτοιες 
περιπτώσεις θα ξεσκονίσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναζητώντας 
όσους προχώρησαν σε εικονικές προσλήψεις εργαζομένων για να 
βάλουν στην τσέπη τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, τα δώρα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα.

Οσοι βρεθούν να έχουν «πειράξει» τζίρους και δηλώσεις όχι 
μόνο θα κληθούν να επιστρέψουν τις ενισχύσεις που έλαβαν από 
το κράτος αλλά ο φάκελος τους θα βρεθεί στα χέρια του εισαγγελέα.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει ήδη εγγράφως, από το 
Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών 
και την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, να εξετάσουν στοι-

χεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , ώστε να προβούν 
στις κατά νόμο ενέργειες και να αποκαλυφθούν τυχόν φαινόμενα 
καταστρατήγησης και παράνομων πράξεων, ακόμα και διαφθοράς 
και απάτης, που σχετίζονται με τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξε-
ων για τη χορήγηση εθνικών και ενωσιακών επιδοτήσεων και επι-
χορηγήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών 
που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορω-
νοϊού, και οι οποίες καταβλήθηκαν μέσω της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα κλιμάκια του ΣΕΠΕ ελέγχουν επιχειρήσεις που πα-
ρουσιάζουν αδικαιολόγητες ροές μισθωτής απασχόλησης, οι οποίες 
εγείρουν υπόνοιες καταστρατήγησης του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου. Παράλληλα με τους φυσικούς ελέγχους από το ΣΕΠΕ, 
πραγματοποιούνται και ψηφιακοί έλεγχοι των στοιχείων που υπο-
βάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για να εντοπιστούν και 
άλλες πρακτικές που ενδεχομένως υποκρύπτουν καταχρηστική 
συμπεριφορά, όπως π.χ. η πρόσληψη ασυνήθιστα μεγάλου αριθ-
μού εργαζομένων σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις εν μέσω 
lockdown.

(Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος - in.gr)
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P Εμβολιάστηκα και δεν 
πιάνω ούτε 5g ούτε δορυφορι-
κή ούτε τίποτα... Λέτε να ήταν 
χαλασμένο το τσιπάκι μου;

 
P Για να μην σας πω ότι 

μετά τον εμβολιασμό πεινάω πε-
ρισσότερο. Κι εγώ νόμιζα ότι δεν 
υπήρχε περισσότερο.

 
P Τώρα που καθαρο-

γράφτηκε η απόφαση της 
Siemens, θα ζητήσει καμία 
συγγνώμη ο Σημίτης; Ή ακόμη 
δεν καταλαβαίνει τα γράμματα 
από τις μουτζούρες;

 
P Στις δωδεκάμισι λέει θα 

πάει η απαγόρευση κυκλοφορίας. 
Τέτοια κραιπάλη έχουμε να δούμε 
από το ΠαΣοΚ.

 
P Κανονικά, εκείνη η επο-

χή θα έπρεπε να λογίζεται ως 
κανονικότητα.

 
P Τέλος και τα SMS. Και τώ-

ρα τι ΔΕΝ θα στέλνουμε που θα 
βγαίνουμε έξω;

 
P Τέλος τα μηνύματα, τέλος κι ο Τζαμάλ 

από το μάστερ σεφ. Αυτοί έτσι όπως πάνε θα 
τα διαλύσουν όλα.

 
P Κακός σύμβουλος πάντως η τηλεόραση. 

Εγώ να πούμε, σταμάτησα να είμαι σύμβολο του 
σεξ από τότε που άρχισα να υιοθετώ στο σεξ όσα 
έλεγε ο Ασκητής.

 

P Όσοι αμφιβάλετε 
ότι ήμουν κάποτε σύμ-
βολο του σεξ, ρωτήστε 
την αγάπη. Αν λέει και 
στους άλλους ψέματα, 
θα το διαβεβαιώσει.

 
P Να δείτε που ο 

φρέντο καπουτσίνο του 
μέλλοντος θα είναι με λε-
ξοτανίλ.

 
P Πήγαν Βέρτης και 

Πάολο για συναυλίες 
στο Ισραήλ κι άρχισαν 
οι βομβαρδισμοί. Αλλά 
ο Μητσοτάκης είναι ο 
γκαντέμης.

 
P Η Μέση Ανατολή 

των άκρων.
 
P Πανδημία θα λέμε 

και θα κλαίμε. Ένας χρό-
νος με κορωνοϊό, ούτε 
βομβούλα δεν έπεσε.

 
P Άσε που επουλώ-

θηκε και η τρύπα του ό-
ζοντος.

 
P Κι οι αστρονόμοι 

υποστηρίζουν ότι βρή-
καν την πηγή της ζωής. Πλέον βλέπουν καθα-
ρά στο Σύμπαν.

 
P Και:
 
Μπαίνει ένα άλογο  μέσα σε ένα μπαρ. Κοιτά-

ζει δεξιά, βλέπει δύο σκύλους. Κοιτάζει αριστερά, 

βλέπει μια γάτα παρέα με μια χελώνα. Κοιτάζει 
πίσω, βλέπει δύο κατσίκες. Πάει στον μπάρμαν 
και ζητάει μία μπύρα.

-Πόσο κάνει, ρωτάει το άλογο.
-20 ευρώ! αποκρίνεται ο μπάρμαν.
-20 ευρώ για μια μπύρα; Με τέτοιες τιμές, μην 

περιμένεις να πατήσει άνθρωπος εδώ μέσα!
Κ.Π.

Μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων από ΑΑΔΕ και ΣΔΟΕ 
για τα «κόλπα» με τις επιστρεπτέες προκαταβολές
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