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Ενδείκνυνται κρίσεις
μέσα στην κρίση;

  Έκπληξη προκάλεσε η απόφαση της Ηγεσίας να 
προβιβάσει μεν σε Ταξίαρχο τον μέχρι πρότινος 
Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας Διονύση Κούγκα, 
αλλά να τον στείλει σπίτι του, κρίνοντας ότι τερμάτισε 
ευδοκίμως την πορεία του στην υπηρεσία. Και η 
έκπληξη αφορά αφενός την πετυχημένη πορεία του, 
αλλά και την επιλογή κρίσεων την συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Για το θέμα της αξιολόγησης του 
αξιωματικού Κούγκα ας θεωρήσουμε ότι η Υπηρεσία 
έχει το συνολικό «κάδρο» και κρίνει όπως θεωρεί 
καλύτερα. Είναι όμως η εποχή αυτή κατάλληλη 
για κρίσεις και συνακόλουθα για ανακατατάξεις στις 
διοικήσεις; Το προφίλ και οι «συστάσεις» για το νέο Αστ. 
Δ/ντή κ. Αδαμίδη είναι οι καλύτερες και περιγράφουν 
έναν ικανό, άξιο και δραστήριο αξιωματικό. Ωστόσο 
αντικειμενικά μέσα σε μια περίοδο καραντίνας και 
περιοριστικών μέτρων που η αστυνομία είναι στα 
«κόκκινα», επιφορτισμένη με τα χίλια μύρια όσα, 
δεν θα ήταν πιο λογικός ο χειρισμός από την Ηγεσία 
να παρατείνει τις κρίσεις μέχρι τουλάχιστον να 
αποκλιμακωθεί η κατάσταση με την πανδημία; 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:02
Εβδομάδα:08
ΑνατολήΉλιου:07.14

ΔύσηΉλιου:18.05

47-318

ΤΡΙΤΗ
16

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Παμφίλου μάρτυρος,

Φλαβιανού Κων/λεως

Την εικόναπου επικρατεί
στηνΒέροιαμε την επέλαση
της Μήδειας, αποτύπωσαν
χθες το μεσημέρι στηνραδι-
οφωνικήεκπομπήΛαϊκά&Αι-
ρετικάστονΑΚΟΥ99.6,μέ-
σα από επικοινωνία με τον
Αντιπεριφερειάρχη Κώστα
Καλαϊτζίδη, τον Δήμαρχο
ΒέροιαςΚώστα Βοργιαζί-
δη, τον αντιπρόεδρο τουΕ-
μπορικούΣυλλόγουΒέροιας
και επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης «Δικαίωμα
για Νέα Βέροια»Δημήτρη
Τσανακτσίδη, τονπρόεδρο
τουσωματείου εργαζομένων
Ημαθίας του ΕΚΑΒ «Πρόο-
δος»,ΦίλιπποΠαπαστερ-
γιόπουλοκαιτονΓραμματέα
του ΣΥΝ.ΠΕ. ΤΑΞΙ Βέροιας
ΧαράλαμποΤσολαρίδη.
l Οαντιπεριφερειάρχηςεπεσήμανεότιομηχανισμόςήταν

προετοιμασμένοςαφούυπήρχανακριβείςπροβλέψειςγια τον
χιονιάκαι τομόνοπουχρειάστηκενακάνουνήτανοργάνωση,
σχεδιασμόςκαισυντονισμόςγιαναπετύχουντοέργοτους.Μετά
καιαπόέλεγχοπουέκανεοίδιοςκαισυγκεκριμέναδιέσχισετον
πρωίτηςΔευτέραςτονδρόμοΝάουσα-Σέλιήταν«κατάμαυρος»,
όπωςκαιόλοιοιδρόμοι.Διευκρίνισεότιοιυπηρεσίεςθασυνε-
χίσουνναρίχνουναλάτιστουςδρόμουςευθύνηςτουςκαιειδικά
στιςορεινέςπεριοχέςτουλάχιστονγιαμιαεβδομάδα.Ωστόσοο
κ.Καλαϊτζίδηςυπογράμμισεότιοπαγετόςχρειάζεταιπροσοχή
τιςεπόμενεςημέρεςκαισυνέστησεστουςπολίτεςπουδενέχουν
άμεσηανάγκηνααποφύγουντιςάσκοπεςμετακινήσεις.

«Είναι ανεπίτρεπτο να κλείνει η Εγνατία με λίγο χιόνι 
και να ταλαιπωρούνται οι αυτοκινητιστές»,σχολίασεοα-
ντιπεριφερειάρχηςπουήτανιδιαίτεραοξύςυπενθυμίζονταςότι
πληρώνουμεδιόδιακαιδενείναιδυνατόνακλείνειηΕγνατία
γιαταβαρέαοχήματαπουμάλισταείπεπωςβοηθούνμετην
κίνησήτουςότανείναιφρέσκοτοχιόνικαιτοδιαλύουν.
l ΟδήμαρχοςΒέροιαςαπαντώνταςσταπαράποναγια

την κατάστασηστους εμπορικούςπεζοδρόμους τηςΒέροιας,
ανέφερεότιτηνΚυριακήτοαπόγευμαμπήκεόχημαμε«μαχαίρι»
καικαθάρισε,αλλάδενέριξεαλάτιγιαναμηνκαταστραφεί το
οδόστρωμα.Υπογράμμισεότιαναμένει τηνβοήθεια τωνκατα-
στηματαρχώννακαθαρίσουνμπροστάαπόταμαγαζιάτους,ενώ
ενημέρωσεότιόλοτοδιαθέσιμοπροσωπικότουδήμουείναιστο
δρόμοκαικαθαρίζει.Ωστόσοτοχιόνιείναιπολύ,τοανθρώπινο
δυναμικόσυγκεκριμένοκαιγίνεταιότιείναικαλύτεροδυνατόγια
νακαθαριστείηπόλη.

Αναφορικάμεκάποιουςστενούςδρόμουςακόμηκαιστο
κέντρο τηςπόλης, εξήγησεότι δενπερνάει το όχημαμε το
μαχαίριγιατίδενχωράεικαιγιαναμηνκάνειζημίαστασταθ-
μευμένααυτοκίνητακαιγι’αυτόδιέρχεταιμόνοηαλατιέρα.

 Ο κ. Βοργιαζίδης ανέφερε ότι για την περιοχή όπου
σήμεραΤρίτη γίνεται ηΛαϊκή, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
κ.Παπαδόπουλος ήταν σε διαδικασία απομάκρυνσης των
σταθμευμένωναυτοκινήτωνπροκειμένου να καθαριστούνοι
δρόμοικαιγιατοθέματωνσχολείωνοδήμαρχοςενημέρωσε
ότισήμερατοπρωίΤρίτηςθαεξετάσουνταδεδομένακαιτις
θερμοκρασίεςπουεπικρατούνπροκειμένουέγκαιραναανα-
κοινώσουντηναπόφασηγιατηνλειτουργίατωνσχολείων,α-
φούθασταθμιστείκαιτογεγονόςότιπρέπειναπαραμένουν
για κάποια λεπτά ανοιχτά ταπαράθυρα λόγω των μέτρων
κατάτουκορωνοϊού.

Στηνπρόταση τουΔ.Τσανακτσίδη γιαδιαμοιρασμόαλα-
τιού,οδήμαρχοςδιευκρίνισεότιηπολιτικήτουδήμουσεαυτό
τοθέμαείναισυγκεκριμένηκαιδιαθέτειαλάτισε24ωρηβάση
μόνοαπότοαμαξοστάσιοστηνέξοδο τηςπόληςστονκόμβο
τηςΕγνατίας.«Έχουμε έλεγχο και γνωρίζουμε ποιος και τι 
ποσότητα αλάτι πήρε και με αυτό τον τρόπο λειτουργούμε»,
υπογράμμισεοδήμαρχος.
l ΟΔ.Τσανακτσίδηςανέφερε ότι ο ίδιος, όπως και οι

συνάδελφοί του καθάρισανόπωςκαι όφειλανμπροστάαπό

τακαταστήματάτους,ωστόσοκυρίωςστουςεμπορικούςπεζο-
δρόμουςτηςΒέροιαςυπάρχειπολύχιόνιστοιβαγμένοπουπά-
γωσε.ΣεεπικοινωνίαπουείχεμετοναρμόδιοαντιδήμαρχοΒ.
Παπαδόπουλο,γιαναζητήσειναρίξουναλάτικαινααφήσουν
τσουβαλάκιαμεαλάτι,ώστε ναρίχνουνοι καταστηματάρχες
στασημείαπουμαζεύεται τοχιόνι καιοπάγος,οαντιδήμαρ-
χος τονπληροφόρησεότι δενρίχνουνστονπεζόδρομογιατί
καταστρέφονταιοικυβόλιθοι.Οκ.Τσανακτσίδηςδιευκρίνισεότι
είναιπραγματικάμιαδύσκοληκαιακραίακατάστασηκαιπως
κατανοείότιμε τιςδυνατότητεςπουέχειοδήμοςδίνειπροτε-
ραιότηταστοναποχιονισμόσεδομέςκαισημείαπουπρέπεινα
είναιανοιχτά.Ωστόσο ο αντιπρόεδρος πρότεινε να αφήσει 
ο δήμος τσουβαλάκια με αλάτι σε γειτονιές όπως Κυψέλη, 
Προμηθέας, Πανόραμα κ.λ.π. για να ρίχνουν οι δημότες και 
ανέφερε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η κατάσταση 
μέσα στην Αγορά της Βέροιας, αφού βλέπουν μπροστά στα 
καταστήματά τους πολίτες να γλιστρούν και να πέφτουν.Τέ-
λοςεπεσήμανεότιπολλοίμικρότεροιδρόμοιείναιγεμάτοιχιόνι,
δενκαθαρίστηκανκαιπροειδοποίησεότιανδενπαρέμβειδρα-
στικάοδήμος,τοβράδυτηςΔευτέραςθαπαγώσουνταπάντα
καιθαείναιμετάακόμηπιοδύσκολονακαθαριστούν.
l Καλήχαρακτήρισεσεγενικέςγραμμέςτηνκατάσταση

στους δρόμους τηςΒέροιας  τα ξημερώματα τηςΔευτέρας,
ο γραμματέας τουσυνεταιρισμού ταξίΒέροιαςΧαράλαμπος
Τσολακίδης, μιλώντας τοΑΚΟΥ996, από τηνπλευρά των
επαγγελματιώνοδηγών.

Κάποιαμικράπροβλήματα,όπωςείπε, στοοδικόδίκτυο
τωνγύρωχωριώναντιμετωπίστηκανμευπευθυνότητααπότην
περιφέρειακαιτοδήμο,μεδεδομένεςτιςφυσικέςδυσκολίεςτων
έντονωνκαιρικώνφαινομένωνγιαταοποίαδενμπορείναείμα-
στεπάνταπροετοιμασμένοι.Αντίθεταμεδιαμαρτυρίεςπολιτών,
ο κ.Τσολαρίδηςδιαβεβαίωσεότι οι δρόμοιπεριφερειακά του
κέντρου (Πανόραμα,Πασακιόσκι,Καλλιθέακ.α.)ήτανκαθαροί
τομεσημέρι τηςΔευτέραςκαι τα ταξίμπορούσαννακινηθούν
μεάνεση.

Ωστόσοηκίνησηστουςκεντρικούςδρόμουςήτανμεγάλη
και παρατηρήθηκαν μποτιλιαρίσματα διότι τα ΙΧ δεν ήταν
εφοδιασμέναμετακατάλληλαπ.χ.λάστιχαγιατοχιόνι,ενώ
αυξημένηήτανκαιηδουλειάτωνταξί,λόγωτουκαιρού.Ενη-
μέρωσε μάλιστα ότι τα βράδια υπάρχουν σε επιφυλακή 
περίπου δέκα ταξί για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
l Στησυνέχεια οπρόεδρος τουΕΚΑΒΒέροιας,Φίλιπ-

ποςΠαπαστεργιόπουλος,υπενθύμισεότιτοΕΚΑΒ,ωςβασι-
κόςβραχίοναςτηςπολιτικήςπροστασίας,δενσταματάειποτέ
ναλειτουργείκαθώςτοπροσωπικόείναιούτωςήάλλωςσε
αυξημένη ετοιμότητα λόγω κορωνοϊου. Για την κίνηση του
Σαββατοκύριακου με τον χιονιά, χαρακτήρισε περιστατικά
ρουτίναςταέκτακτασυμβάντααπότονπαγετόκαιτηχιονό-
πτωση,επισημαίνονταςότιτιςεπόμενεςμέρεςτουπαγετού
θαείναιακόμηπιοεπικίνδυνηηκατάστασηστουςδρόμους,
για αυτό θέλει ιδιαίτερηπροσοχή τόσοαπό τους οδηγούς,
όσοκαιαπότουςπεζούς.

Πάντως το  ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα και  εξυπηρετεί 
όλα τα επείγοντα περιστατικά, όποτε και εάν προκύψουν…

Μέχρι την 1η Μαρτίου 
κλειστά τα χιονοδρομικά

της Ημαθίας
Αποβλέπονταςστηνπρόληψηπεραιτέρωδιασποράς του

κορωνοϊού COVID-19, από πιθανολογούμενη συνάθροιση
πολιτών στα χιονοδρομικά κέντρα περιοχής αρμοδιότητας
Ημαθίας, ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςαποφάσισε τηνπαράταση
τηςαναστολήςλειτουργίαςτωνχιονοδρομικώνκέντρωνΣελίου
ΔήμουΒέροιαςκαι3–5ΠηγαδιώνΔήμουΝάουσας,μέχριτην
1ηΜαρτίου2021.

Έναγόναχιόνικαιπαγωνιά,στοΣέλι

Μεπυκνόστρώμαχιονιούπου έφτασε τα70 εκατοστά,σκεπά-
στηκε το Σαββατοκύριακο το Σέλι, ενώ το θερμόμετρο κατέβηκε
μέχριτους-14βαθμούς!!!Σεεπικοινωνίαμεκατοίκουςτουχωριού,
μαςενημέρωσανότιπαράτογεγονόςότιπέρασανκαιγκρέιντερκαι
αλατιέρα τηςΠεριφέρειας, λόγω τηςσυνεχιζόμενηςπυκνής χιονό-
πτωσηςοιδρόμοικαλύπτοντανκαιπάλιμεχιόνι.

Στον ΑΚΟΥ 99.6 αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος
και εκπρόσωποι εμπόρων, ΤΑΞΙ και ΕΚΑΒ 

για την «Μήδεια» στη Βέροια
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Πυκνό χιόνι και παγωνιά όλο το Σαββατοκύριακο 
και στην Ημαθία, από την επέλαση της «Μήδειας» 

-Ενημέρωση της Π.Ε. Ημαθίας και των Δήμων για τον αποχιονισμό
Η σφοδρή χιονόπτωση και οι πολύ χαμηλές θερ-

μοκρασίες ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της «Μή-
δειας», του κύματος κακοκαιρίας που σάρωσε το 
Σαββατοκύριακο όλη την Κεντρική Μακεδονία. Σύμ-
φωνα με τον Διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρο Κολυδά, η «Μήδεια» 
αποτελεί το σφοδρότερο σε ένταση και όγκο χιονιού 
φαινόμενο της τελευταίας δωδεκαετίας.

 Στα λευκά και η Ημαθία, με τα μηχανήματα και 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας και των 
Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, επί πο-
δός για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο, ενώ 
χθες  εκδόθηκε από την ΕΜΥ, έκτακτο δελτίο καιρού, 
το οποίο για την περιοχή μας, αναφέρει ότι σήμερα 
Τρίτη και αύριο Τετάρτη 17/2/2021, ο παγετός θα 
είναι ολικός.

Που χρειάζονται αλυσίδες
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, ανακοίνωσε 

χθες Δευτέρα την άρση της απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω 
των 3,5 τόνων, που ίσχυε από το 226 χιλιόμετρο 
(ανισόπεδος κόμβος Πολυμύλου) έως το 288 χιλιό-
μετρο (ανισόπεδος κόμβος Κλειδίου) της Εγνατίας 
Οδού.

Ωστόσο, λόγω της  χιονόπτωσης και του παγετού 
η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη 
χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα οδικά σημεία:

-Από το 76 έως το 84 χιλιόμετρο της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας - Κοζάνης 
(μέσω Καστανιάς ως τα όρια με Περιφερειακή Ενό-
τητα Κοζάνης)

-Από το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροι-
ας - Σελίου (χιονοδρομικό κέντρο),

-Στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου,
-Στην επαρχιακή οδό Νάουσας - 3/5 Πηγάδια,
Στις δημοτικές οδούς Νάουσας - Αρκοχωρίου και 

Νάουσας - Ροδοχωρίου.
Δωρεάν διάθεση

 αλατιού στους πολίτες 
 Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια, στη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Π.Ε. Ημαθίας και 
οι Δήμοι διέθεσαν δωρεάν ποσότητες αλατιού σε 
σακούλες. Να θυμίσουμε ότι τα  σημεία αυτά βρίσκο-
νται:

Στη Βέροια, έξω από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων (οδός Λ. Στρατού 72) , στη Νάουσα έξω από 
το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Νάουσας (Σ.Σ. 
Νάουσας) και στην Αλεξάνδρεια, έξω από το Γραφείο 
Αγροτικής Οικονομίας Αλεξάνδρειας (οδός Ελ. Βενι-
ζέλου 2).

 Στα χωριά της Ημαθίας αντίστοιχη εξυπηρέτηση 
γίνεται από τους κατά τόπους Δήμους.

Κλειστά και σήμερα όλα τα σχολεία
Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και των χαμη-

λών θερμοκρασιών στην Ημαθία, όλα τα σχολεία του 
νομού και στους 3 Δήμους, Βέροιας, Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας, θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα 
Τρίτη, με αποφάσεις των Δημάρχων. Η απόφαση 
αφορά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, 
Σχολεία Ειδικής Αγωγής καθώς και όλους τους Παιδι-
κούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, για τους 
μαθητές των σχολείων που θα παραμείνουν κλειστά, 
προβλέπεται η διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκ-
παίδευσης.

Ευχαριστίες Καλαϊτζίδη: «Κρατήσαμε
 την Ημαθία ανοιχτή»

Μετά την επιτυχή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήμα-
τα, αντιμετώπιση της κακοκαιρίας από την πλευρά 
της Π.Ε. Ημαθίας, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Κα-
λαϊτζίδης έδωσε στη δημοσιότητα το παρακάτω ευ-
χαριστήριο, εφιστώντας παράλληλα και την προσοχή 
των πολιτών λόγω του παγετού που θα υπάρχει τις 
επόμενες ημέρες: 

«Η κακοκαιρία «Μήδεια» που έπληξε και την 
Ημαθία αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και σε σχέση 
με τις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας η αντιμετώπιση του φαινομένου έγινε σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό που είχε προηγηθεί και την 
έγκαιρη προετοιμασία μας, με τον συντονισμό της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κρατήσαμε την 
Ημαθία «ανοιχτή» με έμφαση την πρόσβαση προς 
τα νοσοκομεία, τις δομές υγείας και τα εμβολιαστικά 
κέντρα.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους ερ-

γαζόμενους της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείο μου που παρέ-
μεινε ανοιχτό όλο το Σαββατοκύριακο και όλες τις 
υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας που εργάστηκαν στην 
κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ για τη συνεργασία 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους Μουρτζίλα Στέργιο 
και Νεστορόπουλο Αποστόλη που όλο το κρίσιμο 
48ωρο της κακοκαιρίας συνεργαστήκαμε μαζί για την 
επιτυχία του σχεδιασμού μας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ 
τους οδηγούς και τους χειριστές των εκχιονιστικών 
μηχανημάτων που κυριολεκτικά έδωσαν την ψυχή 
τους για να πετύχουμε τον σχεδιασμό μας. Ευχα-
ριστώ επίσης την Αστυνομία και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για τη συνεργασία που είχαμε μια ακόμη 
φορά, στην εκτέλεση του έργου μας.

Λόγω του παγετού που θα επικρατήσει στο ε-
πόμενο διάστημα σε όλη την περιοχή μας, η Π.Ε. 
Ημαθίας θα συνεχίσει να ρίχνει αλάτι και να φροντίζει 
για την ασφαλή κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο που 
ανήκει στην ευθύνη της. Παρακαλούμε τους πολίτες 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις 
άσκοπες μετακινήσεις τους και όπου υπάρχει ανάγκη 
να διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών μας και να 
μη δυσχεραίνουν τη διέλευση των οχημάτων για τη 
ρίψη αλατιού».

Δήμος Βέροιας: Επί ποδός ο Μηχανισμός
 Πολιτικής Προστασίας 

«Σε διαρκή επιφυλακή παρά την ύφεση των έ-
ντονων καιρικών φαινομένων και τη διακοπή της 
χιονόπτωσης παραμένουν οι υπηρεσίες του Δήμου 
Βέροιας», τονίζει  το χθεσινό δελτίο ενημέρωσης του 
Δήμου. Όπως αναφέρει: «Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου καταβλήθηκε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να παραμείνει το οδικό δίκτυο ευθύνης 
του δήμου ανοιχτό. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ένα τμήμα της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και πέντε (5) πρό-
εδροι και σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων βρίσκονταν 
και συνεχίζουν να βρίσκονται επί ποδός, χρησιμο-
ποιώντας το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού 
που επιχειρεί μέχρι και αυτή την ώρα, όπου κρίνεται 
απαραίτητο».  

Συνολικά 14 οχήματα του Δήμου Βέροιας και 
ιδιωτών (αλατιέρες, γκρέιντερ, JCB και μαχαίρια) συ-
νέδραμαν στο έργο του αποχιονισμού υπό τις εξαι-
ρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες χιονόπτωσης και 
παγετού. Παράλληλα στους πολίτες διανεμήθηκαν 
πάνω από 1.000 τσουβάλια αλάτι, βάρους 15 κιλών.

«O μηχανισμός του Δήμου Βέροιας αντέδρασε 
επαρκώς και αποτελεσματικά με βάση τον σχεδια-
σμό πολιτικής προστασίας υπό τον συντονισμό του 
Δημάρχου, Κώστα Βοργιαζίδη και του Αντιδημάρχου 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαδόπουλου που 
παρέμειναν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλη τη δι-
άρκεια των δύο ημερών. Εξαιτίας των φαινομένων 
παγετού που επικρατούν και θα συνεχιστούν τα 
επόμενα 24ωρα συνιστάται αυξημένη προσοχή στις 
μετακινήσεις όλων των δημοτών τόσο τις νυχτερινές 
όσο και τις πρώτες πρωινές ώρες της μέρας», ανα-
φέρει το δελτίο Τύπου.

Δήμος Νάουσας:  Σε πλήρη εξέλιξη 
οι εργασίες αποχιονισμού 

Σε πλήρη εξέλιξη από χθες Δευτέρα οι εργασίες 
αποχιονισμού από τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου 
Νάουσας με το συντονισμό του Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα και  του Αντιδημάρχου Περιβάλ-
λοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής 
Προστασίας, Παύλου Αδαμίδη.

Με δελτίο Τύπου ο Δήμος Νάουσας επισημαίνει: 
«Από την αρχή της επέλασης της βαρυχειμωνιάς, 
οι υπάλληλοι του δήμου και εθελοντές, κάτω από 
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες έδωσαν «μάχη», προ-
κειμένου να μείνουν οι κεντρικοί δρόμοι καθαροί και 
ασφαλείς στην πόλη της Νάουσας, στο Νοσοκομείο 
και στις κοινότητες. Ο παγετός και οι ιδιαίτερα χα-
μηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν της έντονης 
χιονόπτωσης του Σαββατοκύριακου  δυσχεραίνουν 
το έργο του  αποχιονισμού σε σοκάκια και στενά τό-
σο στην πόλη της Νάουσας όσο και στις Κοινότητες, 
ωστόσο υπάρχει μέριμνα για τον σταδιακό καθαρι-
σμό και αυτών.

Τα συνεργεία του δήμου διένειμαν από  νωρίς το 
πρωί  της Δευτέρας αλάτι σε  κεντρικά σημεία της 
αγοράς, ενώ παράλληλα οι υπάλληλοι  καθαριότητας 

βρίσκονται επί ποδός για τη ρίψη 
αλατιού και του καθαρισμού των 
πεζοδρομίων».  

Επισημαίνεται επίσης ότι για 
την προστασία των ευπαθών ο-
μάδων με το συντονισμό του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας 
διατίθενται  θερμαινόμενοι χώροι 
και συγκεκριμένα οι χώροι των 
ΚΑΠΗ στην πόλη της Νάουσας 
και των Τοπικών Κοινοτήτων. Ει-
δικότερα, οι χώροι αυτοί θα παρα-
μείνουν ανοιχτοί και σήμερα  Τρίτη 
(16.02.2021) - αλλά και για όσο α-
κόμη χρειαστεί, ενώ  σε επιφυλακή 
βρίσκονται συνεργεία του Δήμου 
για είδη πρώτης ανάγκης σε ευ-
παθείς ομάδες, καθώς και για την 
ενημέρωση της λειτουργίας των 
θερμαινόμενων χώρων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι δημότες 
μπορούν να προμηθεύονται αλάτι 
από το κτίριο του δημαρχείου και 
από το κτίριο της Βέτλανς, καθώς 
και από τους προέδρους των Τοπι-
κών Κοινοτήτων, ενώ για πληρο-
φορίες, οδηγίες ή παροχή βοήθει-
ας, οι δημότες μπορούν να καλούν 
όλο το 24ωρο στην τηλεφωνική 
γραμμή 23323 50300.

Τέλος, καλούνται οι δημότες να 
αποφεύγουν τις άσκοπες μετακι-
νήσεις, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ε-
ξαιτίας του παγετού και πάντα ε-
φοδιασμένοι με τις απαραίτητες 
αντιολισθητικές αλυσίδες. 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (1960-2021)
Δεν «έφυγε» ο Σάκης…

Του  Αναστάσιου Βασιάδη

Είπαν ότι ο Σάκης έφυγε, ότι δεν είναι πια εδώ.
Δεν είναι αλήθεια... Δεν έφυγε ο Σάκης ... 
Απλώς αναπαύεται μετά τον σκληρό και άνισο αγώνα που 

έδωσε με την μάστιγα της εποχής.
Αναπαύεται και ανάλαφρα με την πνοή του αέρα ταξιδεύει 

στον τόπο γέννησης του στην Αθήνα, στην Αμαλιάδα  που ήταν 
εγκατεστημένη η οικογένεια του και στην  Ζάκυνθο το νησί κα-
ταγωγής του.

Ταξιδεύει και επιστρέφει στη Βέροια που τόσο την αγάπησε 
και τον αγάπησε.

Δεν μπορεί να έχει φύγει ο Σάκης. 
Ο Σάκης είναι εδώ και τον βλέπουμε με τα μάτια της καρ-

διάς μας.
Εδώ είναι και μας χαρίζει το χαμόγελο του, την εγκάρδια κα-

λημέρα του, την σεμνή και συνάμα φιλική του παρουσία.
Είναι εδώ και αθέατος επιτηρεί όπως πάντα την επιχείρηση, 

που παρέλαβε ως πρατήριο υγραερίου από τον πεθερό του 
Χαράλαμπο και την εξέλιξε σε εξουσιοδοτημένο πρότυπο κατά-
στημα υγραερίου, συσκευών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και 
συντήρησης στην Ημαθία.  

Ο Σάκης είναι εδώ και η παρακαταθήκη του στον εμπορικό κόσμο της Βέροιας παραμένει υποδειγμα-
τική.

Η παράδοση εμπιστοσύνης που οικοδόμησε είναι εδώ και  ενθαρρύνει τους πελάτες του να συνεχί-
σουν να εξυπηρετούνται από αυτόν, έστω και αν δεν βλέπουν τον ίδιο, αλλά τα έργα του.  

Είναι εδώ ο Σάκης και συμμετέχει με το πνεύμα του στην καθημερινή συναναστροφή, στις γιορτές, 
στις χαρές και στις λύπες της γειτονιάς και των φίλων του, με την ευγένεια και το ιδιαίτερο επτανησιακό 
τεμπεραμέντο που τον χαρακτήριζε..

Εδώ είναι και συντροφεύει την αγαπημένη του Ανθούλα στον αγώνα που δίνει με την κόρη τους Μα-
ρία, στην δύσκολη εποχή της κρίσης. Είναι ουσιαστικά παρών και εξακολουθεί να φροντίζει την μικρή 
του Γεωργία.

Ο Σάκης είναι και θα είναι εδώ και θα παρακολουθεί τα βήματα του μικρού του εγγονού Αριστείδη 
καθώς θα μεγαλώνει με την ανάμνηση του αξιαγάπητου παππού που δεν θα έχει την τύχη να γνωρίσει . 

Ο Σάκης είναι και θα είναι παρών με τη σκέψη, την ανάμνηση και την αγάπη όλων όσων τον γνώρι-
σαν, τον συναναστράφηκαν και έζησαν μαζί του.

Ο Σάκης θα είναι πάντα μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα μεταφέροντας  σε όλους την ευλογία 
του Αγίου Διονυσίου, το όνομα του οποίου φέρει από  την πατρίδα του την Ζάκυνθο. 

Ο κάθε άνθρωπος φεύγει πραγματικά όταν παύουν να τον θυμούνται τα αγαπημένα του πρόσωπα, 
οι φίλοι του, οι γείτονες... 

Έτσι λοιπόν ο Σάκης δεν έφυγε.Δεν μπορεί να έχει φύγει. 
Ο Σάκης είναι και θα είναι εδώ, όσο εδώ είμαστε όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε και 

ζήσαμε μαζί του. 

Προσλήψεις γιατρών 
στο Νοσοκομείο Νάουσας

Ανακοινώνεται ότι το Νο-
σοκομείο Νάουσας έχει μέχρι 
στιγμής στο έτος 2021 εν-
δυναμωθεί με τις ακόλουθες 
προσλήψεις:

-Μιας (1) μόνιμης ιατρού 
Επιμελήτριας Β΄ ειδικότητας 
Καρδιολογίας, προς περαιτέ-
ρω ενίσχυση του Καρδιολογι-
κού τμήματος.

-Μιας (1) επικουρικής ια-
τρού ειδικότητας Αιματολογίας 
για την ενίσχυση της Παθο-
λογικής κλινικής και των Τα-
κτικών Εξωτερικών Ιατρείων. 
Μια θέση καίρια ως η μονα-
δική ειδικευμένη Αιματολόγος  
στο Νοσοκομείο Ημαθίας.

-Ενός (1) ειδικευμένου επικουρικού ιατρού ειδικότητος Ορθοπαιδικής σε μετακίνηση από το Κ.Υ. 
Αλεξάνδρειας Α.Μ. 1ης ΥΠΕ Αττικής για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και τακτικών 
χειρουργείων.

Πέραν του νέου νοσηλευτικού προσωπικού που ανέλαβε πρόσφατα, η ενίσχυση του Νοσοκο-
μείου Νάουσας με το παραπάνω ιατρικό προσωπικό συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση της 
παροχής υπηρεσιών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας 

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λ. Τσαβδαρίδης: Στο φουλ 
οι μηχανές του  ΕΛΓΑ για 

αντιμετώπιση ζημιών από την 
«Μήδεια» και καταβολή αποζημιώσεων 

από τον Παγετό του Μαρτίου 2020
-Μέχρι αύριο τα πορίσματα 

για τις ζημίες στον πρώην Δήμο Ειρηνούπολης
Απόλυτα έτοιμος είναι ο ΕΛΓΑ 

προκειμένου να εκτιμήσει ταχύτατα 
τις όποιες ζημίες προκληθούν στις 
καλλιέργειες λόγω των πολύ χαμη-
λών θερμοκρασιών των προηγούμε-
νων ημερών και προβλέπονται από 
τον κανονισμό του.

Αυτό διαβεβαίωσε τον Λάζαρο 
Τσαβδαρίδη η Προϊσταμένη του Υπο-
καταστήματος του Οργανισμού στη 
Βέροια κ. Μαρία Παππά, καθησυχά-
ζοντας έτσι τις ανησυχίες του αγροτι-
κού κόσμου της Ημαθίας για τις επι-
πτώσεις της κακοκαιρίας «Μήδεια» 
στις παραγωγές τους, τις οποίες και 
της μετέφερε ο Βουλευτής Ημαθίας.

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσαβδαρίδης 
ζήτησε να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που θα αποδοθούν στους πληγέντες καλλιεργητές της περιοχής 
του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης και των περιοχών της Μελίκης και του Λουτρού οι εκκρεμείς αποζημιώσεις από 
τις ζημίες του παγετού του Μαρτίου του 2020.

Όπως ενημερώθηκε από την κα. Παππά, τα πορίσματα που αφορούν στην περιοχή του πρώην Δήμου Ει-
ρηνούπολης θα δοθούν μέχρι αύριο 16 Φεβρουαρίου στους ενδιαφερόμενους και οι αντίστοιχες πληρωμές θα 
πραγματοποιηθούν μέσα στον Φεβρουάριο.

Για τις περιοχές δε της Μελίκης και του Λουτρού, όπως σημείωσε η Προϊσταμένη του τοπικού Υποκαταστήμα-
τος, η διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων θα ακολουθήσει αμέσως μετά, με τον κ. Τσαβδαρίδη αφενός να 
υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκλήρωση της διαδικασίας και για αυτές τις περιοχές εντός του μηνός Φεβρουαρίου 
αφετέρου να εξαίρει το έργο του Οργανισμού σε μία δύσκολη εποχή. Δυσκολίες, που όπως τόνισε δεν πηγάζουν 
μόνο λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω των ελλείψεων σε στελεχιακό δυναμικό, για την οποία γίνεται προσπά-
θεια αναπλήρωσης των όποιων κενών επ’ ωφελεία του αγροτικού κόσμου του τόπου μας.

Για τη Διεθνή Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου
«Απέραντος θαυμασμός στους μικρούς ήρωες της ζωής που πολεμάνε με χαμόγελο, υπομονή και 

πίστη τον καρκίνο. Απέραντος σεβασμός στις οικογένειες των παιδιών αυτών που δίνουν καθημερινά με 
αισιοδοξία και καρτερικότητα το υστέρημα της ψυχής τους για την υποστήριξη και φροντίδα τους.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και ερευνητικό προσωπικό των εξειδι-
κευμένων μονάδων υγείας της χώρας που δίνουν τον δικό τους αγώνα ενάντια στις παιδικές νεοπλασίες, 
κρατώντας ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας.  Η Διεθνής Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου αποτελεί φάρο 
υπενθύμισης των αληθινών θριαμβευτών της ζωής.  Ύψιστο χρέος και καθήκον της Πολιτείας είναι να πα-
ρέχει την πρόσβαση στη βέλτιστη δυνατή θεραπεία και ιατρική περίθαλψη σε κάθε παιδί με καρκίνο. 

Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ημίμετρα, χωρίς υποσημειώσεις.»
Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ
Βουλευτής Ημαθίας

Κλειστό και σήμερα το ΚΔΑ Παιδιών 
με Αναπηρία του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Σύμφωνα με την 

α ρ ι θ . π ρ ω τ .  Δ . 11 /
Γ.Π.οικ.6925/204 από-
φαση του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινω-
ν ικών Υποθέσεων, 
το Κέντρο Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία 
(ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) Δήμου 
Αλεξάνδρειας και σή-
μερα Τρίτη 16.02.2021 
θα παραμείνει κλειστό, 
λόγω της έντονης κα-
κοκαιρίας.
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Αποστρατεύεται ο Διονύσης Κούγκας 
με τον βαθμό του Ταξίαρχου

- Νέος Διευθυντής Αστυνομίας στην Ημαθία 
ο Γιώργος Αδαμίδης, από Κοζάνη

Μετά την κρίση των Ταξίαρχων 
συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνο-
μικών Διευθυντών της Ελληνικής Α-
στυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο 
του Σώματος, υπό την Προεδρία του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη 
και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων 
του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και 
Κωνσταντίνου Σκούμα.¬

Μεταξύ των 14 Αστυνομικών  Δι-
ευθυντών που προάγονται στο βαθμό 
του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσε-
ων και θα αποστρατευθούν μετά από 
τριάντα  ημέρες, είναι και ο Διονύσης 
Κούγκας.

Η είδηση της αποστρατείας του κ. 
Κούγκα εξέπληξε πολλούς σε τοπικό 
επίπεδο, αφού ο Διευθυντής Αστυνο-
μίας Ημαθίας εργάστηκε με συνέπεια 
και ζήλο για τα θέματα του νομού, ή-
ταν γνώστης των Υπηρεσιών τις οποί-
ες υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης και 
είχε αγαστή συνεργασία με τις αρχές 
και την τοπική κοινωνία για την προ-
ώθηση και επίλυση των όποιων προ-
βλημάτων προς όφελος του τόπου.

Άριστη υπήρξε και η συνεργασία του κ. Κού-
γκα με τον ΛΑΟ και τον ΑΚΟΥ 996, απο όποια 
θέση κι αν βρισκόταν, για την άμεση ενημέρωση 
της τοπικής κοινωνίας και της προστασίας των 
πολιτών. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και προ-
σωπική, οικογενειακή ευτυχία, μετά την πολυετή 
θητεία του στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο Ταξίαρχος Γιώργος Αδαμίδης, 
νέος Διευθυντής στην Ημαθία

Μετά την αποστρατεία του Διονύση Κούγκα 
με τον βαθμό του Ταξίαρχου, καθήκοντα Αστυνο-
μικού Διευθυντή Ημαθίας αναμένεται να αναλάβει 
ο Γιώργος Αδαμίδης από την Αστυνομική Διεύ-
θυνση Κοζάνης.

Έπειτα από τις κρίσεις των Αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ. ο κ. Αδαμίδης προήχθη σε Ταξίαρχος και 
αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση προκειμένου 
να μετακινηθεί στην Ημαθία για να αναλάβει τα 
νέα του καθήκοντα.

Ποιοι κρίθηκαν προακτέοι 
στο βαθμό 

του Ταξιάρχου
Μετά από αυτή την εξέλιξη και απόφαση του 

Ανώτατου Συμβουλίου του Σώματος, η Ημαθία  
βρίσκεται σε αναμονή νέου Διευθυντή. Αναλυτι-
κότερα, κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Τα-
ξιάρχου οι παρακάτω 17 Αστυνομικοί Διευθυντές 
Γενικών Καθηκόντων:

1. ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα
2. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος
. ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
4. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γεώργιος
5. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
6. ΚΟΥΚΑΡΗΣ Παντελής
7. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Ευάγγελος
8. ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος
9. ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ Ιωάννης
10. ΝΤΟΥΪΤΣΗΣ Φώτιος
11. ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος
12. ΝΕΣΤΟΡΑΣ Θωμάς
13. ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων

14. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος
15. ΘΑΝΟΣ Λουκάς
16. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ
17. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
Προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός 

οργανικών θέσεων, 14 Αστυνομικοί Διευθυντές 
Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρα-
τευθούν μετά από τριάντα  ημέρες:

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
2. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
3. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ Παναγιώτης
4. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
5. ΛΑΠΠΑΣ Βασίλειος
6. ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος
7. ΧΟΛΕΒΑΣ Αθανάσιος
8. ΠΙΚΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
9. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας
10. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ Παναγιώτης
11. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος
12. ΜΠΛΑΝΗΣ Κωνσταντίνος
13. ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσιος
14. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

ΑΔΑ: ΡΓ8ΖΟΞ7Μ-0ΩΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕ ΑΡΙΘ. 25/2020 
Διενέργεια Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού 

για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Ν. Ημαθίας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), προκειμένου να προβεί στην εξεύρεση κατάλληλου 
χώρου για τη στέγαση της ΠΕ.ΔΙ. Ν.Ημαθίας, προκηρύσσει τη διε-
νέργεια Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης αντίστοιχου 
Ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, που θα διε-
νεργηθεί στις 08/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα 
γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν.Ημαθίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  
στη Βέροια, οδός Κωτουνίου αρ.,8 ΤΚ: 59132 Βέροια, ενώπιον 
της ορισθείσας για το σκοπό αυτό αρμόδιας Επιτροπής.

Το  προς μίσθωση ακίνητο για τη στέγαση της ΠΕ.ΔΙ. Ν. Ημα-
θίας θα έχει ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ επιφάνεια χώρων ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ κυμαινόμενη από 307,59 μ2 έως 363,09  
μ2, εκ των οποίων επιφάνεια από 174,39 μ2 έως 203,25 μ2 
προορίζεται για την εργασία των  υπαλλήλων της Διεύθυνσης και 
θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται σε υπέργειους χώρους κύριας 
χρήσης, στον ίδιο ή σε συνεχόμενους ορόφους. 

Οι υπόλοιποι χώροι, επιφάνειας από 133,20  μ2 έως 159,84  
μ2, προορίζονται αποκλειστικά για βοηθητική χρήση αποθήκευσης 
του αρχείου και δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχόμενοι με τους 
χώρους εργασίας, αλλά μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε χώ-
ρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης των ορόφων ή του υπογείου (κατά 
προτίμηση), ακόμα και σε πατάρι που θα διαθέτει επαρκή αντοχή 
κινητών φορτίων (τουλάχιστον 200kg/m2).  

Προαιρετικά είναι επιθυμητό να προσφερθούν και 3 μέχρι 4 
θέσεις στάθμευσης.

Η θέση καθενός ακινήτου θα βρίσκεται μέσα στα όρια του 
Δήμου Βέροιας και κατά προτίμηση εντός ή πλησίον της ευρύτε-
ρης κεντρικής ζώνης της Βέροιας που περικλείεται από τις οδούς: 

Λεωφόρο Μ. Μπότσαρη, Λεωφόρο Καραϊσκάκη, Δόξης, 
Πιερίων, Λεωφόρο Ανοίξεως,  Κεντρικής, Βασ. Κωνσταντίνου

Η Διάρκεια των μισθώσεων θα είναι δώδεκα (12) έτη.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει 

να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή Διαγω-
νισμού για το ένα τουλάχιστον, ή και για τα δύο ακίνητα, μέχρι 
την ανωτέρω ημέρα και ώρα, από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπο 
του, που διορίζεται από αυτόν ακόμη και με απλή επιστολή, με θεώ-
ρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που οι προσφορές αποσταλούν ταχυδρομικά, θα 
πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΠΕ.ΔΙ. E.O.Π.Y.Y. N.Ημαθίας 
(οδός Κωτουνίου αρ.,8 ΤΚ: 59132, Βέροια ) το αργότερο μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής 
Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.eopyy.
gov.gr) στην οποία έχει αναρτηθεί και να παραλάβουν αντίτυπα 
αυτής από τα Γραφεία της ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ N.Ημαθίας (οδός 
Κωτουνίου αρ.,8 ΤΚ: 59132, Βέροια )  ή της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Απ. Παύλου 12, Μαρούσι).

Πληροφορίες: 
Α) ΠΕ.ΔΙ. N. Ημαθίας, Μπαρμπαρούσης Νικόλαος,  
τηλ : 23310 78181-180 
Β) Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, Προϊσταμένη Ν.Νόλλα, 
τηλ.: 210.8110-979, 
Τεχν. Πληροφορίες, Μανιάτη Φαίη, τηλ.: 210.81.10.988
Τα έξοδα Δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον εκ-

μισθωτή του ακινήτου.
Μαρούσι, 05/02/2021

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ



Με διευρυμένο 
ωράριο 07:00-21:00
λειτουργεί το Κέντρο 

Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι 

το Κέντρο Υγείας Βέ-
ροιας (επί της οδού 
Μοράβα 2 ) λειτουρ-
γεί από 18/01/2021 
σε διευρυμένο ωρά-
ριο, ήτοι κατά τις ερ-
γάσιμες μέρες από 
07:00 έως 21:00. 
Σκοπός, η αρτιότερη 
παροχή υπηρεσιών 
υγείας και η εξυπη-
ρέτηση των ανα-
γκών των πολιτών 
της περιοχής ευθύ-
νης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Υγείας σε ώ-
ρες λειτουργίας του, είναι:

• 23310 24661     • 23310 22332
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 16 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 10.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βεργί-
νας η Ιουλία Ευγενειάδου σε ηλικία 
73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πατρί-
δας η Ελένη Ταντσίδου σε ηλικία 86 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 14 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης 
ο Αχιλλέας Ιωαν. Τσιαμήτρος σε 
ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Ολυμπία Βασ. Ανέ-
στη σε ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 

Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπο-
ρείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-

χαριστεί θερμά κυρία, που επιθυμεί να διατηρήσει την α-
νωνυμία της, για την προσφορά παιδικού ρουχισμού  προς 
κάλυψη των αναγκών των ανήλικων παιδιών ωφελούμενης 
μητέρας του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρα-
σμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα 
ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και 
καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση 

των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Επαναληπτική 

Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του 

σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:
-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2020 και του ειδικού απο-

λογισμού του 2020
-την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2020
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Η Συνέλευση, λόγω των εκτάκτων μέτρων κατά της πανδημίας,  θα πραγμα-

τοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες από τις κρατούσες μέχρι τώρα, ως εξής:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τηλεδι-

ασκέψεων της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος πραγματοποίησης μετατίθεται, προκειμένου να υπάρξει η κα-

τάλληλη προετοιμασία. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 
Φεβρουαρίου 2021 (αντί της Τετάρτης 17/2/2021), στις 18:00.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη θα ειδοποιηθούν με e-mail ή με sms και θα ανακοινωθεί ε-

γκαίρως ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορούν να παρακολουθήσουν. 
Όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει e-mail ή αριθμό κινητού  παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν  με τη Διοίκηση στο 2331029571, προς εξεύρεση τρόπου 
επικοινωνίας και συμμετοχής.

Κατά τα λοιπά η Συνέλευση διέπεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 
παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, και θα πραγ-
ματοποιηθεί οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων μελών. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοι-

νωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2020.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2020.
3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη 

Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από 
κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δο-
μών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος              Ανδρέας Καπράρας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα την Κλίμακα του Αγίου Ιω-
άννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 FM.  

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Ο Δικαιούχος Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ διακηρύττει ότι την 31 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Υ/δνσης Τεχνι-
κών Έργων ΠΕ Ημαθίας θα διεξαχθεί με  Διεθνή Ανοικτή Διαδικασία, Δημοπρασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016(Ά 147) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης, για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης είναι: 0016054240 και πρόκειται για την πράξη με τίτλο «ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ», 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης Φ2.2.3/31/198088(784) 28-03-19 από την Υποδ/νση Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ημαθίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.774.021,54 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό 
των 2.199.786,71 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγω-
νισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Λεωφόρος Στρατού 
72 Βέροια και από το διαδικτυακό τόπο www. imathia.pkm.gov.gr  μέχρι την καταλυτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών.

Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα τύπου «Υπόδειγμα Διακήρυξης για 
Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευ-
θύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 35.480,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο, ΠΕ Ημαθίας .Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) 
μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τους όρους της παρού-
σας Διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι δώδεκα (12) μήνες (9 μήνες για την παράδοση και 
3 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» 
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2020ΣΕ08210008
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: ΠΕ Ημαθίας 

αρμόδιος υπάλληλος Τεμιρτζόγλου Βασίλειος (τηλ.: 2331353603 Φαξ: 2331353650 ) και την Υποδ/
νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ημαθίας  τηλ.: 2331353631  Φαξ: 2331353650), τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Βέροια, 12 Ιανουαρίου 2021
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

                                  1/2 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ: Π.Ε ΗΜΑΘΙΑ 

 

 

 
 
 
 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΣΡΟ 4 

«Επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργητικοφ» 
ΤΠΟΜΕΣΡΟ 4.3: «τήριξη για επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςυνδζονται με την ανάπτυξη, 

τον εκςυγχρονιςμό ή την προςαρμογή τησ γεωργίασ και τησ δαςοκομίασ» 
ΔΡΑΗ 4.3.1: «Τποδομζσ εγγείων βελτιώςεων» 

 
             Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
τησ πράξησ: 

«ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ 
ΒΕΡΟΙΑ» 

 
Ο Δικαιοφχοσ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑ διακθρφττει ότι τθν 31 του μηνόσ  Μαρτίου του ζτουσ 2021 ημζρα Σετάρτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν) ςτα γραφεία τησ Τ/δνςησ Σεχνικών Ζργων ΠΕ Ημαθίασ κα 
διεξαχκεί με  Διεκνι Ανοικτι Διαδικαςία, Δθμοπραςία μζςω Ε..Η.Δ.Η. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν4412/2016(Ά 147) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, για 
τθν προμικεια με τίτλο: «ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑ».  
 
Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. τθσ πράξθσ είναι: 0016054240 και πρόκειται για τθν πράξθ με τίτλο «ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑ»,  
 
 
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν τθσ προμικειασ «ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ-ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑ» με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό 
κεϊρθςθσ Φ2.2.3/31/198088(784) 28-03-19 από τθν Τποδ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΕ Ημακίασ, ανζρχεται ςτο 
ποςό των 1.774.021,54 ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 2.199.786,71 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ, να παραλαμβάνουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ 
(Διακιρυξθ, υγγραφι Τποχρεϊςεων κ.λ.π.) από τθν ζδρα του Δικαιοφχου Λεωφόροσ τρατοφ 72 Βζροια και 
από το διαδικτυακό τόπο www. imathia.pkm.gov.gr  μζχρι τθν καταλυτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών. 

Η διακιρυξθ τθσ προμικειασ ζχει ςυνταχκεί κατά το υπόδειγμα τφπου «Τπόδειγμα Διακιρυξθσ για υμβάςεισ 
Προμθκειϊν με Ανοιχτι Διαδικαςία μζςω ΕΗΔΗ». 
 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.02.15 14:02:51
EET
Reason:
Location: Athens ΑΔΑ: 64ΩΝ7ΛΛ-276 Τάσος Μπαρτζώκας στον ΕΛΓΑ 

Ημαθίας: Εγρήγορση 
για πιθανές ζημιές 

στις καλλιέργειες λόγω «Μήδειας»
Το τοπικό υποκατάστημα 

ΕΛΓΑ στη Βέροια επισκέφτη-
κε ο Τάσος Μπαρτζώκας, επι-
σημαίνοντας την ανάγκη να 
υπάρχει εγρήγορση και αυ-
ξημένα αντανακλαστικά, προ-
κειμένου, σε περίπτωση που 
υπάρξουν ζημιές στις καλλι-
έργειες από τον παγετό του 
φαινομένου «Μήδεια», να εκ-
κινήσουν άμεσα οι

διαδικασίες καταγραφής-ε-
κτίμησης των ζημιών συμπε-
ριλαμβάνοντας όλες τις ποικι-
λίες. Όπως τόνισε ο

βουλευτής στην Προϊστα-
μένη κ. Παππά, η ταχύτητα 
στις διαδικασίες θα αποτρέψει 
φαινόμενα παρατεταμένων 
καθυστερήσεων που έχουν 
σημειωθεί πολλές φορές στο 
παρελθόν.

Κατά την επίσκεψη του, ο Βουλευτής συνομίλησε και με υπηρεσιακούς παράγοντες του υποκαταστήματος. Όπως ανέφε-
ραν, αναμένουν από τους παραγωγούς που καλλιεργούν ποικιλίες, οι οποίες κατά την παρούσα φάση βρίσκονται στο στάδιο 
της ανθοφορίας να ενημερώσουν το υποκατάστημα, έτσι ώστε να προβούν σε αναγγελίες ζημιών, .

Τέλος, ο Τάσος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση σε 
πορίσματα ζημιών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ημαθίας. Η Προϊστα-
μένη κ. Παππά τόνισε ότι τα όποια προβλήματα δεν υφίστανται πλέον 
και οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν πολύ σύντομα στο σύνολο του 
νομού.

Συνεδριάζει 
την Πέμπτη η 

Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης 
Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτρο-
πής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας,  θα γίνει 
την Πέμπτη  25-02-2021, από τις  10:00 έως 
11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέ-
τρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγ-
ματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή ηλε-
κτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Δ.Ε.Δ. 
για τη διατύπωση των απόψεών τους) με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου Τε-
χνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 
2021.

-Διατύπωση προτάσεων επί του προσχε-
δίου του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας 
έτους 2021.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνε-
δρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμε-
νη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται 
σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Εκτιμήσεις ζημιών από 
χαλάζι στη Βέροια

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι κοινοποιήθηκαν από 
τον ΕΛΓΑ οι πίνακες εκτιμήσεων φυτικής παραγωγής για τις ζη-
μίες που προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωση της 11ης Ιουνίου 
2020 στην κοινότητα Βέροιας.  Για περισσότερες πληροφορίες, 
ενστάσεις ή αιτήσεις επανεκτιμήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδη-
ρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, 
μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρες εξυπηρέτησης 
Δευτέρα-Τετάρτη. 
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Επιστρέφειστιςπροπονήσεις
ηFootballLeague!σύμφωνα
μετηνκοΙνήυπουργική

απόφαση(ΚΥΑ)

Η δυνατότητα προπονήσεων των ομάδων που 
μετέχουν στο πρωτάθλημα της Football League 
προστίθεται από την προσεχή Δευτέρα (15/2) στις 
έως τώρα επιτρεπόμενες αθλητικές δραστηριότητες, 
σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ Β’ 586, 13/02/2021) για τα «έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας».

ΌπωςαναφέρεταιστοδελτίοΤύπου:
«Ηλειτουργίακαιχρήσητωνανοικτώνκολυμβητηρίωνγιααθλητές

σωματείων, υποψήφιους ΣχολώνΕπιστημώνΦυσικήςΑγωγής και
ΑθλητισμούκαιΣτρατιωτικώνΣχολών,προβλέπεταιπλέονεφόσον:

-τηρείταιηαπόστασητουενός(1)ατόμουανά25τ.μ.νερού,
-διενεργείταιεβδομαδιαίοτεστγιακορωνοϊόCOVID-19και
-διατηρούνταιτααποδυτήριακλειστά.
Επιπλέον, οιπροπονήσεις των ομάδων τουπρωταθλήματος της

FootballLeagueθαεπιτρέπονταιμόνοεφόσονακολουθείταιαυστηρά
τουγειονομικόπρωτόκολλο,τοοποίοπεριλαμβάνειεβδομαδιαίοέλεγ-
χοτωναθλητώνμετεσταντιγόνουαπόδιαπιστευμέναεργαστήρια».

Για τα υπόλοιπααθλήματα,πουπερίμενανάδεια για έναρξη των
πρωταθλημάτων τους, δεν γίνεται αναφοράστηνΚοινήΥπουργική
Απόφαση,κάτιπουσημαίνειότιπαραμένουνστοπερίμενε.

Μεταπαιχνίδιατης8ηςαγωνιστι-
κήςσυνεχίστηκετοπρωτάθληματης
SL2  με τονπρωτοπόροΛεβαδεια-
κό ναχάνειστηνΠαναχαικήμε2-0.
Σπουδαίες και μεγάλης βαθμολογι-
κήςσημασίας νίκεςπέτυχαν Ιωνικό,
Χανιά,ΕργοτέληςκαιΞάνθη

Αναλυτικά
Εργοτέλης–Διαγόρας2-0
ΣΚΟΡΕΡ: 5′Μπουτσάκης σουτ,

88′Μανουσάκης
Εργοτέλης (Ταουσιάνης): Κα-

τσιμήτρος, Ποζατζίδης, Κατσούρ-
ρι,Μπάτζιος,Μαζουλουξής, Πέϊος,
Μπουτσάκης (71′ Κοκκίνης),Άππι
(90′Νεράλ),Μανουσάκης (90′Αλε-
ξάκης),Κωστανάσιος(63′Μπουρσέ-
λης),Κόνραντ(63′Πατρινός).

Διαγόρας (Θεοδοσιάδης): Τσέλι-
ος, Ρουγκάλας, Ντοριβάλ, Γεωργίου (9′ λ.τ
Κάκκο (79′ Νάτσης),Αυγενικού (46′ Κονέ),
Μπαστακός, Λινάρδος (79′ Τσιαντούλας),
Σανδραβέλης,Αλάεθ (68′ Σμυρλής), Κοντο-
χρήστος,Κωστούλας.

Διαιτητής:Ανδριανός(Αχαΐας)

Παναχαϊκή–Λεβαδειακός2-0
ΣΚΟΡΕΡ:51′,70′πεν&κεφ.Αραβίδης
Παναχαϊκή (Παπαδόπουλος): Κολοβού-

ρης, Πάνος,Λαρέα, Πατάπης,Αποστολό-
πουλος, Τσερούτι (59′ Μαρκοπουλιώτης),
Μουστακόπουλος,Ανάκογλου (88′ Κόκας),
Γιούσης (88′Μασούρας),Μπάτροβιτς (83′
Μπρους),Αραβίδης.

Λεβαδειακός(Αντωνίου):Στογιάνοβιτς,Δη-
μόπουλος (46′ λ.τΜεχία), Παναγιώτου (73′
Βήχος),Μύγας,Λιάγκας, Νίκας (73′Μαρί-
νος),Καραχάλιος,Πολέττο,Νίλι,Τζιώρας(57′
Μπιανκόνι),Κωστή(46′Ενομό).

Διαιτητής:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)

Ιωνικός–ΑΕΚαραϊσκάκηςΆρτας2-0
ΣΚΟΡΕΡ:48′Κάστροσουτ,80′Νιάσεκεφ.
Ιωνικός (Σπανός): Αναγνωστόπουλος,

Μουστάκης, Παπαγεωργίου,Φαζός (46′ λ.τ
Σινγκ), Κύργιας, Γκοτσούλιας, Τιεντσέ, Ρό-
λε (76′Νιάσε),Ματσούκας (85′Τσιριγώτης),

Πλατέλλας,Κάστρο(85′Μάναλης).
Καραϊσκάκης (Μάγγος): Μπουργάνης,

Θεολόγου, Χατζηδίμπας (76′Φαν Ίμπερεν),
Γιαννιώτης,Νταλακούρας (59′Δερμιτζάκης),
Δούμτσιος,Γυφτοκώστας(76′Κλιγγόπουλος),
Κορέλας(59′Μαραθωνίτης(90+3′λ.τΦετεινί-
δης),Τάμπας,Κόκας,Ρούνεϊ.

Διαιτητής:Ψυχουλάς(Βοιωτίας)

ΑπόλλωνΛάρισας –ΔόξαΔράμαςΑ-
ΝΑΒΟΛΗ

Χανιά–ΟΦΙεράπετρας1-0
ΣΚΟΡΕΡ:66′Βασιλόγιαννηςσουτ
Χανιά (Βοσνιάδης): Κουτζαβασίλης, Ρέ-

ντζας, Ανδρέου, Γρομητσάρης, Ουνγιαλί-
δης (84′ Σωτηράκος),Πλέγας (58′ Κάρλος),
Μπραμπίγια(77′Καρτσαμπάς),Δημητριάδης,
Σουντουρά(46′Βασιλόγιαννης),Κάσσος,Δια-
μαντόπουλος(77′Βρεττός).

ΟΦ Ιεράπετρας (Καβακάς):Αθανασόπου-
λος,Μασουέρο (80′ΝτάλαΚόστα), Σμίλτος,
Περδίκης,Χιντζίδης (60′Φουάσης),Λεμονής,
Τεγούσης (70′ Χατζηπιρπιρίδης), Βογιατζής,
Γκίνη,Μπαράτα,Κούστα.

Διαιτητής:Κρασαγάκης(Ηρακλείου)

Α.Ο.Ξάνθης–ΤρίκαλαΑ.Ο.1-0
ΣΚΟΡΕΡ:60′Καπνίδηςσουτ

Στο35′οΣταματήςέκανετοσουτ
λίγοέξωαπότημεγάληπεριοχήτης
Ξάνθης,μετηνμπάλανακοντράρει
στοπόδιτουΒέρκερκαιστηνσυνέ-
χειαναχτυπάειστοοριζόντιοδοκάρι
τουΊτσο!

Στο90+5′εκτέλεσεπέναλτιοΡι-
ζογιάννης και ο Ίτσο έπεσεστηνα-
ριστερήτουγωνίακαιμπλόκαρετην
μπάλα!

Ξάνθη (Πόποβιτς):  Ίτσο,Τ.Πα-
πάζογλου, Βέρκερ, Παντελιάδης,
Μπριλάντε, Πόποβιτς (58′Τεσίγια),
Έβερτ,Πέτροβιτς (46′ Στάθης), Κα-
πνίδης (89′ Τζούρμαν), Σχρόιγεν
(78′Βόλτερς),Ντίνας(58′Ντίνας).

Τρίκαλα (Χαραλαμπίδης): Γι-
ακουμής, Ριζογιάννης, Σουλιώτης,
Πιαστόπουλος,Σταματής(77′Σιλβά-
νο), Νιάρος (76′Διαμαντόπουλος),

Παπαγεωργίου,Πέλκας (84′Κλεμέντε)Κεχα-
γιάς,Αλμπάνης (66′Ευθυμίου), Ζώγκος (66′
Φασίδης).

Διαιτητής:Βρέσκας(Πιερίας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ΙΩΝΙΚΟΣ............................................ 17
2ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.................................. 15
3ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ..................................... 13
4ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ..................................... 13
5ΞΑΝΘΗ.............................................. 12
6ΑΟΤΡΙΚΑΛΑ...................................... 12
7ΔΙΑΓΟΡΑΣ......................................... 11
8ΧΑΝΙΑ................................................ 10
9ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ........................... 5
10ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ.................................. 4
11ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ....................................... 3
12ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.................................. 3

ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ17ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ15.00
Καραϊσκάκης-ΑΟΤρίκαλαERTSPORTS4
Δόξα Δράμας-Ιωνικός ERTSPORTS

(13.30)
Διαγόρας-ΞάνθηΕΡΤ3
Λ ε βαδ ε ι α κό ς - Απόλ λων  Λάρ ι σ α ς

ERTSPORTS3
Ιεράπετρα-ΕργοτέληςERTSPORTS5
Χανιά-ΠαναχαϊκήERTSPORTS2

Τα τελικά αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
στην Super League 2

ΑναβλήθηκεοαγώναςΑπόλλωνΛ-Δόξας
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Με τον Φίλιππο Βέροιας να μην έχει δώσει 
δύο αγώνες με Ολυμπιακό (εντός) και ΠΑΟΚ ( 
εκτός) λόγο των κρουσμάτων κορονοιου στην 
ομάδα , συνεχίστηκε το υπόλοιπο πρόγραμμα 
του πρωταθλήματος 

Τα αποτελέσματα
10/2   ΠΑΟΚ- ΟΦΗ  3-1  σετ  ( 23-25, 25-

18, 25-18, 25-15 ) 

9η αγωνιστική 
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας -Ολυμπιακός   Α-

ΝΑΒΟΛΗ 
10/2: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς 

3-0 (25-22, 25-19, 25-21)
11/2: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ Σύρου - Α.Ο.Ν.Σ.

Μίλων 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-09)
11/2: Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ.  0-3 (22-25, 23-25, 

24-26)

10η αγωνιστική
14/2: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Φοίνικας 

ΟΝΕΧ 3-0 (25-19, 25-18, 25-16
14/2: Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων - Παναθηναϊκός Α.Ο. 

3-1 (25-22, 25-17, 20-25, 25-20

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ: Π.Α.Ο.Κ. - Α.Π.Σ.Φίλιπ-
πος Βέροιας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1) Ολυμπιακός (9 αγων.) 25 βαθμ 
2) Παναθηναϊκός (10 αγωμ.) 20 
3) Φοίνικας Σύρου (8αγων.) 19
4) ΠΑΟΚ (8 αγων.) 16
5) Μίλωνας (10 αγων.) 8
6) Φίλιππος Βέρ,. (7 αγων) 7
7) ΑΟ Κηφισιάς (7 αγων.) 6
8) ΟΦΗ (9 αγων) 1

«Baby boom» στον Φίλιππο Βέροιας – 
«Χαζομπαμπάς» ξανά ο Τάσος Γάτσης

Ευχές στον βολεϊμπολίστα του 
Φιλίππου Τάσο Γάτση και την σύ-
ζυγό του για την γέννηση του δεύ-
τερου παιδιού τους.

«Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 
η σύζυγός του αθλητή μας Τάσου 
Γάτση, Ελένη, έφερε σήμερα στον 
κόσμο ένα ακόμη κοριτσάκι, το ο-
ποίο, όπως και η μαμά του, χαίρει 
άκρας υγείας. Ο νέος καρπός του 
έρωτα του αγαπημένου ζευγαριού, 
ήρθε για να συμπληρώσει μαζί με 
την μικρή Δέσποινα, την οικογενει-
ακή τους ευτυχία.

Το διοικητικό συμβούλιο, το 
τεχνικό επιτελείο και οι αθλητές 
του ΤΑΑ Α.Π.Σ Φίλιππου Βέροιας 
Volleyball εύχονται στον διεθνή κεντρικό μας 
Τάσο Γάτση και τη σύζυγο του να τους ζήσει το 

νέο μέλος της οικογένειας και να καμαρώνουν 
την μικρή τους νεράιδα πάντα γερή, καλότυχη 
και ευτυχισμένη».

8ος ο Πετράκης στο παγκόσμιο 
κύπελο Snowboard

Την όγδοη θέση στο 
αγώνισμα του Cross 
Upper Limb Imp. 1 για 
το Παγκόσμιο Κύπελ-
λο χιονοσανίδας που 
φιλοξενείται στα βουνά 
της φινλανδικής πόλης 
Πίχα, κατέλαβε ο Κων-
σταντίνος Πετράκης.

Ο Έλληνας πρω-
ταθλητής, ο οποίος 
βρίσκεται στο... κυνήγι 
βαθμών για την παγκό-
σμια κατάταξη εν όψει 
των Χειμερινών Παρα-
ολυμπιακών Αγώνων, 
έφτασε έως τα προημι-
τελικά, όπου αποκλεί-
στηκε από τον Ιταλό 
Ζιάκομπο Λουτσίνι.

Στο πρώτο προκρι-
ματικό run του αγωνί-
σματος, είχε επίδοση 54.04 (6η θέση), ενώ ακυρώθηκε στο δεύτερο 
run, με αποτέλεσμα μετά και τον αποκλεισμό του στα προημιτελικά, 
να καταλάβει την 8η θέση της τελικής κατάταξης.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της VOLLEY LEAGUE
μετά την 10η αγωνιστική

Αγγελική Λυμπεροπούλου 2η 
στο τριπλούν γυναικών στους 

Πανελλήνιους κλειστού στίβου !!!
Πολύ μεγάλη επιτυχία για 

την Ημαθία και τον ΓΑΣ Αλε-
ξάνδρειας αφού η πρωταθλή-
τρια του τριπλούν Αγγελική Λυ-
μπεροπούλου κατέκτησε την 
2η θέση , και αποτελεί μαζί με 
την Έφη Κολοκυθά (μήκος) το 
«ακτύπητο» δίδυμο του προ-
πονητή Μάκη Πάντου υπο-
σχόμενες καλύτερες επιτυχίες. 
Το σχετικό δελτίο τύπου του 
Συλλόγου αναφέρει τα εξής. Η 
Αγγελική Λυμπεροπούλου κα-
τέκτησε πριν λίγο, τη 2η θέση 
στο τριπλούν με ατομικό ρεκόρ 
12,77μ. στο πανελλήνιο πρω-
τάθλημα κλειστού. Η αθλήτρια του Θωμά Πάντου μετά το χάλκινο 
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ανέβηκε μια θέση 
ψηλότερα στο κλειστό στίβο. Σε μια δύσκολη χρονιά λόγω της παν-
δημίας, η Αγγελική έδειξε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση και 
στους αγώνες του ανοιχτού στίβου θα επιδιώξει επιδόσεις πάνω 
από τα 13,00μ. Συγχαρητήρια Αγγελική!!!

SL2 Οι διαιτητές
της 9ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές για την 9η αγωνιστική της 
Σούπερ Λιγκ 2. Ο Πολυχρόνης (Πιερίας) θα διαιτητεύσει το Δόξα 
Δράμας-Ιωνικός.

Για το ντέρμπι της αγωνιστικής Χανιά-Παναχαϊκή ορίστηκε ο Κα-
τοίκος (Αθήνας), στο Καραϊσκάκης-Τρίκαλα ο Σιντόρης (Θεσπρω-
τίας), στη Ρόδο για το Διαγόρας-Ξάνθη ο Τσουκαλάς (Αθηνών). 
Τέλος, στις αναμετρήσεις Λεβαδειακός-Απόλλων Λάρισας και ΟΦ 
Ιεράπετρας-Εργοτέλης ορίστηκαν οι Τζαμουτζαντώνης (Χίου) και 
Πουλόπουλος (Πειραιά), αντίστοιχα. 

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Τετάρτη (17/2) – 8η αγωνιστική
13:30 Δόξα Δράμας – Ιωνικός
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Φαλτάκας (Γρεβενών)
4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

15:00 ΑΕ Καραϊσκάκης– Τρίκαλα
Διαιτητής: Σιντόρης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Θανασιάς (Ηπείρου), Κουβαλάκης (Δράμας)
4ος:  Μπεκιάρης (Καρδίτσας)

15:00 Διαγόρας – Ξάνθη
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αργολίδας), Βιτσεντζάτος (Αν. Αττικής)
4ος: Αλαμπέης (Αθηνών)

15:00 Λεβαδειακός – Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)
4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)

15:00 ΟΦ Ιεράπετρας– Εργοτέλης
Διαιτητής: Πουλόπουλος (Πειραιά)
Βοηθοί: Χρηστάκος (Πειραιά), Δέτση (Αθηνών)
4ος: Τσαμούρης (Πειραία).

15:00 Χανιά – Παναχαϊκή 
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νιας).

Football League: Σέντρα
στις 27-28 Μαρτίου

Η διοργανώτρια αρχή της Φούτμπολ Λιγκ πραγματοποίησε χθες 
(15/2) τηλεδιασκέψεις με τις ομάδες του βόρειου και του νότιου 
ομίλου της κατηγορίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η σέντρα 
του πρωταθλήματος πάει για 27-28 Μαρτίου. Το κλίμα και στις δύο 
τηλεδιασκέψεις ήταν καλό. Οι 20 ΠΑΕ ενημερώθηκαν ότι πρέπει να 
τηρήσουν πιστά το υγειονομικό. Οσο αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα, η κάθε ΠΑΕ θα λάβει 60 χιλιάδες μικτά από την ΕΡΤ. Για τα 
έσοδα από το στοίχημα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα.

Τέλος, σήμερα (16/2) θα γίνει ευρεία τηλεδιάσκεψη των υγειονο-
μικών γιατρών των 20 ομάδων της Football League με τον επικε-
φαλή της Υγειονομικής Επιτροπής της Super League και της Super 
League 2 κ. Ρούσση.

Η ενημέρωση της λίγκας: «Ολοκληρώθηκαν οι δυο συσκέψεις 
της Football League με τις είκοσι ΠΑΕ Βορείου και Νοτίου Ομίλου. 
Οι ομάδες ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στα τηλεοπτικό, στα οικο-
νομικά αλλά και το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Σήμερα Τρίτη στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από 
τον πρόεδρο της Υγειονομικής Επιτροπής Ξενοφών Ρούσση και 
ακολούθως θα πραγματοποιηθούν τα τεστ και η έναρξη των προ-
πονήσεων.

Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος, αποφα-
σίστηκε ομόφωνα η 28η Μαρτίου 2021».

Στην τηλεδιάσκεψη την Βέροια εκπροσώπησε ο Αχιλλέας Μπίκας 



Λεωνίδας Λεουτσάκος: «Τόσα 
χρήματα θα πάρουν οι ομάδες 

τη Football League»

ΣτοMetropolis95.5 και την εκπομπή«ΤρίτοΗμίχρονο»φιλοξε-
νήθηκεοΛεωνίδαςΛεουτσάκος.

Οπρόεδρος της Super League2/Football League μίλησε για
τηνέναρξητωνπροπονήσεων στηFootballLeague Επίσηςανα-
φέρθηκεστοπώς θα διεξαχθεί τοπρωτάθλημα και το τηλεοπτικό
συμβόλαιο.

ΑναλυτικάόσαείπεοΛεωνίδαςΛεουτσάκος:
Τιπληροφόρηση έχει: «Έγινε η τηλεδιάσκεψη των λοιμωξιολό-

γωνστηνοποίαμετείχεκαιοκ.Μαυρωτάς.Έγινεπαρουσίασητων
γεγονότων.Είναι ημόνη επαγγελματική κατηγορίαπουδενπαίζει.
ΠεριμένουμετοεπίσημοΟΚγιανααρχίσουμε».

Πώςάλλαξανγνώμηοιλοιμωξιολόγοι:«Θεωρώότιέπαιξερόλο
ησοβαρήστάσητηςSL2,παίκτεςκαιομάδεςτηρούντουγειονομικό
πρωτόκολλο. Σε 4000 τεστ έχουμε 5-6 θετικά.Αποδείξαμε ότι τα
έχουμεκαταφέρεικαλάκαι είναικαλόβήμαναξεκινήσειηFootball
Leagueπουθατηρήσειτοίδιοπρωτόκολλο».

Γιατοκόστοςτωντεστ:«Έχουμεκινηθείγιακάποιεςοικονομικές
ενισχύσειςώστε να ανταπεξέλθουν μέχρι να ξεκινήσει τοπρωτά-
θλημα».ΠότεθααρχίσειτοΠρωτάθλημα:«ΣταμέσαΜαρτίου.Είπα
παλιότεραπωςθα ζητήσουμεαπό τηνΕΠΟ έναμήναπαράταση.
ΜπορείναγίνειαυτόμετηFootballLeague.Νατελειώσειστατέλη
Ιουνίου.Είναι19αγωνιστικές,θαμιλήσουμεανάλογαμετιςομάδες,
θεωρώότιπρολαβαίνουμε».

Πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν στη Football League: «Αν τους
βάλουμεόλους είναιπάνωαπό1000.Είναιάδικογιατί είναι επαγ-
γελματικήκατηγορία,έχει ιστορικέςομάδες.ΗSuperLeague2έχει
καλήτηλεθέασηείναιανταγωνιστικότοπρωτάθλημακαιθεωρώότι
έτσι θα είναι για τηFootball League.Μόλιςπάρουμε τοΟΚθαυ-
πογράψουμεσυμβόλαιο.Θαείναι60.000μικτάγιακάθεομάδα.Θα
έχουνκαιέσοδααπότοστοίχημαώστεναβοηθηθούνπερισσότερο.
Είμαστεπολλοί άνθρωποιπου ασχολούμαστεπρέπει να υπάρξει
αθλητισμός. Είναι σημαντική ηψυχολογική ανάταση του κόσμου.
Πάνταμεμέτρο, και έχουμεαποδείξει ότι δεν είμαστε εμείς οι δια-
σπορείς».

ΤιμέλλειγενέσθαιμετηΓ’Εθνική:«Θεωρώότικάποιαστιγμήθα
ξεκινήσει.Μπορείναβρεθούνλύσεις.Επιβάλλεταιναξεκινήσει.Γιατί
έχουμεμεγάλημάζααθλητώνκαιθαξέρουμεανάπάσαστιγμήκαιτι
θαγίνεταιστοθέμαμετονκορωνοϊό».
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

15-02-2021 μέχρι 

21-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
15/02/2021 έως 19/02/2021

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).

ΓρηγόρηςΣανίκης:
«ΟΟλυμπιακόςέπραξετο

αυτονόητοσεέναπρωτάθλημα
ήδηαλλοιωμένο»

ΟΒεροιώτης αθλητι-
κόςδιευθυντήςτουΟλυ-
μπιακού και πρώην δι-
εθνής άσος με τεράστια
καριέρα, Γρηγόρης Σα-
νίκης, μίλησεστονOver
FM και τον Κωνσταντί-
νο Χατζηδημητρίου για
τα νέα δεδομένα που
διαμόρφωσε στο πρω-
τάθλημα και το άθλημα
ηπανδημίααλλάκαιγια
το πλάνο των “ερυθρο-
λεύκων”.

«Είναι κάτι που δεν
έχουμε συναντήσει ούτε
αντιμετωπίσει ξανά. Για
εμένα είναι το ίδιο δύ-
σκολο,όπωςκαιγιαόλοντοναθλητισμόκαιτηνκοινωνίαστοσύνολό
της.Αυτήηκατάστασησευποχρεώνεισεδιαρκήεγρήγορση,σευπο-
χρεώνει μόνο να αντιδράς και όχι να δρας σταπροβλήματα.Όπως
όλοι,καιεμείς»,τόνισεγιατηνπανδημία.

Για τονΟλυμπιακό: «ΟΟλυμπιακός νομίζω έπραξε το αυτονόητο.
Όπωςδιαμορφώθηκε η κατάσταση τομοναδικόπουμπορούσαμε να
κάνουμεακολουθώντας τηνενιαίαπολιτικήκαιστρατηγική τουσυλλό-
γουήτανσ’έναπρωτάθλημαπουήδηείναιαλλοιωμένοαπόκάθεάπο-
ψηνακοιτάξουμενααποφορτίσουμετομπάτζεταπόπεριττάέξοδα,για
ναβγει μίαουσιαστικάχαμένησεζόν.Θακάνουμεακριβώςαυτόπου
έκανεηπλειονότητατωνομάδων,άσχεταμετοανομόνοςπουεπικρί-
θηκεήτανοΟλυμπιακός.Θαπλαισιώσουμετηνομάδαμεαθλητέςαπό
τηνεφηβικήομάδα,έτσιώστεναβγειμεαξιοπρέπειατοήδηαλλοιωμέ-
νο,απόάποψηαποτελέσματος,πρωτάθλημα.

Λόγω τωνσυνθηκών των τελευταίο 1μιση χρόνο είμαστε υποχρε-
ωμένοιναεναρμονιστούμεκαιναπροσαρμοστούμεστανέαδεδομένα
καινααλλάξουμετηνφιλοσοφίαμας.Θαστηριχθούμεστονπροπονη-
τή, ΓιώργοΚαρασαββίδη, καισεΈλληνεςπαίκτες και θαπροστεθούν
ξένοι εάν το επιτρέψουνοι καταστάσεις.ΟΟλυμπιακόςπράττει κατά
τέτοιον τρόπο, διότι είναι ο μοναδικός οργανισμόςπου λειτουργεί σε
επαγγελματικάπρότυπα,με τυπικέςυποχρεώσεις,μεαπόλυτηδιαφά-
νεια,μελογιστικάβιβλία,μεσυμβόλαιαμενομικήισχύ,μεασφαλιστικές
εισφορές,εφορία.Είναιαυτονόητοότιαφούέχουμεπερικοπήνόμιμων
εσόδωναπόχορηγίες και εισιτήρια ναυπάρχουνκαι οι ανάλογεςμει-
ώσεις.Αυτή τηνστιγμή δεν μάς επιτρέπεται να κάνουμε διαφορετικό
προγραμματισμό».

Δημόσιαδιαβούλευση
γιανέοσ/ν:Τιαναφέρει
γιατηναναδιάρθρωση

Δημόσιαηλεκτρονικήδιαβούλευσηεπίτουσχεδίουνόμου«Αναμόρ-
φωσηθεσμικούπλαισίουτηςΕπιτροπήςΕπαγγελματικούΑθλητισμού,
διατάξειςεναρμόνισηςμεολιστικήμελέτηFIFA-UEFAγιατοποδόσφαι-
ροκαιτηνΕλληνικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία,αναδιάρθρωσηεπαγ-
γελματικώνκατηγοριώνποδοσφαίρουκαιλοιπέςτροποποιήσειςτηςα-
θλητικήςνομοθεσίας».ΟΥφυπουργόςΠολιτισμούκαιΑθλητισμούΛευ-
τέρηςΑυγενάκης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση,σήμερα
12.2.2021,ημέραΠαρασκευήτοσχέδιονόμουμετίτλο«Αναμόρφωση
θεσμικούπλαισίουτηςΕπιτροπήςΕπαγγελματικούΑθλητισμού,διατά-
ξειςεναρμόνισηςμεολιστικήμελέτηFIFA-UEFAγιατοποδόσφαιροκαι
τηνΕλληνικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία,αναδιάρθρωσηεπαγγελματι-
κώνκατηγοριώνποδοσφαίρουκαιλοιπέςτροποποιήσειςτηςαθλητικής
νομοθεσίας». Στοπλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και
κάθε ενδιαφερόμενος νασυμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας
τιςπροτάσειςτουγιατηβελτίωσητωνπροτεινόμενωνρυθμίσεων.

Ηδιαβούλευσηθαολοκληρωθείστις26.2.2021,ημέραΠαρασκευή
καιώρα18.00.Αναφορικάμετηναναδιάρθρωση,τομετοχικόκεφάλαιο
τωνομάδων τηςSuper League2 δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο
από διακόσιεςπενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.ΟιΠοδοσφαιρικές
Α.Ε. οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος έχουνμετοχικό
κεφάλαιο μικρότεροαπό το ελάχιστοποσό,πουαπαιτείται για την ε-
παγγελματικήκατηγορίαστηνοποίαανήκουνσύμφωναμετηνπαρ.2,
υποχρεούνταισεαύξησητουμετοχικούτουςκεφαλαίουτουλάχιστονμέ-
χριτοελάχιστοόριοπουαπαιτείταιγιατηνκατηγορίααυτή.Ηκαταβολή
τουποσούτηςαύξησηςτουμετοχικούκεφαλαίουπρέπειναέχειπιστο-
ποιηθείτοαργότεροδέκα(10)ημέρεςπριναπότηνέναρξητουοικείου
πρωταθλήματος.Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική
προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενηςΠ.Α.Ε. αποβάλλεται από το
πρωτάθληματηςκατηγορίας,στηνοποίαανήκει,κατ’ανάλογηεφαρμο-
γήτηςπαρ.2τουάρθρου70τουν.2725/1999.Ηισχύςτουπαρόντος
αρχίζειαπότηναγωνιστικήπερίοδο2021-2022.

Τιαναφέρειαναλυτικάγιατηναναδιάρθρωση
ΜΕΡΟΣΓ’ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝΠΟ-

ΔΟΣΦΑΙΡΟΥΆρθρο13Αναδιάρθρωσηεπαγγελματικώνκατηγοριώνποδο-
σφαίρουΤροποποίησητωνάρθρων108και109τουν.2725/1999(Α΄121)

Στοάρθρο108τουν.2725/1999(Α’121)διαγράφεταιηπερ.γ)της
παρ.1,προστίθεταιδεύτεροεδάφιοστηνπαρ.2καιτοάρθροδιαμορ-
φώνεταιωςεξής:

«Άρθρο108
Επαγγελματικόποδόσφαιρο
Κάθεέτοςδιεξάγονται,ύστερααπόπροκήρυξητηςοικείαςδιοργανώ-

τριαςαρχής,ταακόλουθαεπαγγελματικάπρωταθλήματαποδοσφαίρου:
(α)Τοεπαγγελματικόπρωτάθλημα τηςΑ1ΕθνικήςΚατηγορίαςαν-

δρών(SuperLeague1)και
(β)Τοεπαγγελματικόπρωτάθλημα τηςΑ2ΕθνικήςΚατηγορίαςαν-

δρών(SuperLeague2).
Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν

αποκλειστικά ομάδεςποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.)
πουαποτελούνταιαπόεπαγγελματίεςποδοσφαιριστέςκατάτηνέννοια
τηςπαρ.2τουάρθρου85.Γιατιςομάδεςπουσυμμετέχουνστοεπαγ-
γελματικόπρωτάθλημα τηςΑ2Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super
League2)τουλάχιστοντοήμισυτωνδηλωθέντωνσεκάθεφύλλοαγώ-
ναποδοσφαιριστών καθ’ όλη τη διάρκεια τουπρωταθλήματοςπρέπει
ναπληρoί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα
οποιασδήποτεηλικιακήςκατηγορίας».

Τοπρωτάθλημα της Γ΄ΕθνικήςΚατηγορίας ανδρών, το οποίο δι-
οργανώνεται από τηνΕλληνικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία (Ε.Π.Ο.)
έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά
ομάδεςποδοσφαιρικώνσωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές.Κάθεσωματείο,ηομάδατουοποίουανέρχεται,κατά
τουςοικείουςκανονισμούς,απότηΓ`ΕθνικήΚατηγορίαανδρώνστηΒ΄
ΕθνικήΚατηγορίαανδρών,υποχρεούταιναμετατραπείσεΠ.Α.Ε.μέσα
σεαποκλειστικήπροθεσμία τριάντα (30) ημερώναπό την επικύρωση
τουβαθμολογικούπίνακα,άλλωςαποβάλλεται.

Ταπρωταθλήματατουπαρόντοςαναδιαρθρώνονταιμεκανονισμούς
τουάρθρου101Δ».

Τροποποιούνταιοιπαρ.2και5,διαγράφεταιηπαρ.3τουάρθρου
109τουν.2725/1999καιτοάρθροδιαμορφώνεταιωςεξής«Άρθρο109

Τρίτη 16-02-2021

16 : 0 0 - 2 1 : 0 0
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ
11 (κάτω από τα

αστικά) 23310-

23023

16 : 0 0 - 2 1 : 0 0
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ-
ΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8 (στενό Ν. Δη-

μαρχείου)23310-25669

16:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-

73324

21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ10 -
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Φαρμακεία



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

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

-Τον κ.Λάζαρο Καβαργύρη , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη των γονέων του Μιχαήλ και Κασσι-
ανής Καβαργύρη.

-Την κ.Σουλτάνα Πρωτογέρη , για την ευγενική προσφορά ενός 

πλήρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της Γεωργίας Λιάκου , 
με την συμπλήρωση 1 έτους  από τον θάνατό της.
-Τις αδελφές κ.Γλύκα - κ.Χρυσούλα και κ.Νίκη Γκέκα , για την 

ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη της μητέ-
ρας τους 

Ρωξάνης , που απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 22-1-2021 στην 
Γερμανία , με την με την συμπλήρωση 40 ημερών  από τον θάνα-
τό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύ-
ματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.  

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύ-
ματος , εις μνήμη  του πατέρα της Ιωάννη,

με την συμπλήρωση 5 έτη από τον θάνατό του.
-Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρμπαρούση , για την ευγενική 

προσφορά καφέ , για τις ανάγκες του  Γηροκομείου Βέροιας. 
-Τον Α.Ε.Σ. ``Απ.Παύλος`` Κουλούρα Ημαθίας , για την ευγενική 

προσφορά 80 κλουβάκια μελιτζάνες , 
για τις ανάγκες του  Γηροκομείου Βέροιας. 
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγγερίδη , για την ευγενική προ-

σφορά 10 Kgr Γαλέο , για τις ανάγκες του  Γηροκομείου Βέροιας.
-Το Ζαχαροπλαστείο ``ΕΛΥΖΕ`` , για την ευγενική προσφορά 

γλυκισμάτων για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.  
Εκ της Δ/νσεως 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αλεξάνδρεια 11/02/2021
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ          Αριθμ. Πρωτ.: 2592
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ. Κωδ. : 593 00, Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες  : Βασιλική Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο : 23333 50144 Fax : 23330 23625
e-mail : theodoridou@alexandria.gr
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

 ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

 ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ

 ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανε-

ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 
(ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α΄/31-10-2016). 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελλη-
νικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
265/τ. Α΄/23-12-2014).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. 
Α΄/7-7-2016).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
53/τ.Α΄/11-03-2020).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα 
ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020), 
όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/τ. Α’/25-04-2020).          

9.  Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών» 
του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α΄/12-10-2020).

10.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις 
διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/29-
8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης    Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προ-
σώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσω-
μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

11. Την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ1/2018 Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας  περί 
σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατό-
μου ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ για την υλοποίηση του Υποέργου  «Κοινωνικό Φαρ-
μακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας», στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ε-
ΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΟΜΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣ-
ΣΙΤΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ». 

12. Το γεγονός ότι από την υπ΄ αριθ ΣΟΧ1/2018 Ανακοίνωση του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, δεν καλύφθηκε η θέση του ΠΕ Φαρμακοποιού.

13. Την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας  περί 
σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατό-
μου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ για την υλοποίηση του Υποέργου «Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγα-
θών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας», 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΕΣ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙ-
ΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».

14. Το γεγονός ότι δεν προχώρησε η πρόσληψη ενός ατόμου  ειδικότητας 

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου από το Δήμο Αλεξάνδρειας, καθόσον, η Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσε τον εν 
λόγω Δήμο ότι: “Μετά την παραίτηση της Φαρμακοποιού από το Κοινωνικό 
Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, το Κοινωνικό Φαρμακείο δε μπορεί να 
συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι τη πρόσληψη νέου φαρμακοποιού και τη σύ-
ναψη της σχετικής σύμβασης”.

15. Την υπ΄ αριθ. 74/04-05-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αιτήμα-
τος 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης 
της Πράξης με τίτλο: “Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας” με αριθμό ΟΠΣ 5001643».

16. Την υπ΄ αριθ πρωτ: 3785/13-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης ΄΄Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Αλεξάνδρειας΄΄ με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020”».

17. Την υπ΄ αριθ. 228/2-9-2020 απόφαση του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: 
«2η τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 35997/435/23-11-2016 απόφασης υλοποίησης 
με ίδια μέσα του Υποέργου (2) ΄΄Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικού Φαρ-
μακείου Δήμου Αλεξάνδρειας΄΄ της Πράξης ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας΄΄ με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001643».

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

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1389/26-1-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ βεβαίωση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αλεξάνδρειας για την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

20. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1443/27-1-2021 έγγραφο του Δήμου Αλεξάνδρειας 
περί του τρόπου υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

Ανακοινώνει  
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμα-
κείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας», στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας - ΕΚΤ», στο Δήμο Αλεξάνδρειας που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ν. 
Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για τις ανωτέρω  ειδικότητες πε-
ριγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» (βλ. ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

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

ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υ-
ποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την 
παρούσα Ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»  δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

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

ΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την 
παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,   ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-
λή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάν-
δρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής 
Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

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

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

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

 

Δήμος Αλεξάνδρειας 

Για την στελέχωση της 

Δομής - Υποέργου 

« Κοινωνικό 

Φαρμακείο» 

 

 

Αλεξάνδρεια 
ΠΕ  

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

«Ένα (1) έτος από 

την υπογραφή της 

σύμβασης με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης έως τη 

λήξη του 

Προγράμματος» 

1 
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Δήμος Αλεξάνδρειας 

Για τη στελέχωση της 

Δομής – Υποέργου 

«Κοινωνικό 

Φαρμακείο » 

Αλεξάνδρεια ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

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 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

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

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

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 

Φαρμακοποιού. 

 

Σελίδα 2 από 2 
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α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου ή Βεβαίωση 

εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου 

(ν.3919/2011, όπως ισχύει). 

 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης 

επαγγέλματος ή Βεβαίωσης. 

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

 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων που παρασχέθηκαν σε 

συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101,102 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 

περίπτωση, από την παρούσα Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος  ή  

Βεβαίωσης πλήρωσης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση 

του αντίστοιχου επαγγέλματος.   

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις 

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 

Κοινότητας, Δομές Αστέγων» -   ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 13. Πιστοποιητικά 

απόδειξης εμπειρίας. 
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101,102 
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις 

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 

Κοινότητας, Δομές Αστέγων» -   ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 13. Πιστοποιητικά 

απόδειξης εμπειρίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής», που απαιτού-

νται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από ε-
πίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσε-
ων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμε-
νες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, 
Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην 
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή 
βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής 
αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρη-
ματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δι-
όροφηστοΠανόραμαμε
3 υπνοδωμάτια, σαλο-
κουζινα,μπάνιο,βεράντα.
Κάτω διαμέρισμαπιο μι-
κρόσαλοκουζίναμετζάκι,
δωμάτιο. Με πρόσβαση
στην αυλή. Αυτόνομη
θέρμανσησεήσυχηπερι-
οχή.Τιμή 135.000 ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυνα ANDROSS
στηνπεριοχήΠΑΛΙΟΛΑ-
ΚΑκοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχήείναι
κατάλληλη για καλλιέρ-
γεια ακτνιδίων.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπω-
λείο επί τηςοδούΜητρο-
πόλεωςστηΒέροια.Πλη-
ροφορίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο

κέντρο τηςΒέροιας: 1) υ-
πόγειααποθήκη110 τ.μ.,
τιμη 150 ευρώ, 2) πατά-
ριπερίπου100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα κέντρου με
ατομ ική  θέρμανση 3
δωμάτια σαλόνι κουζίνα
μπάνιο σε άριστη κατά-
σταση, 280 ευρώ. Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-
παγγελματικήχρήσηήγια
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-
κόπεδο1.350τ.μ.
με  συντελεστή
1,2, επί της οδού
Αμπελοκήπων.
Τηλ.: 2331100888
καΑλεξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ06-02-21Κωδ:24236ΡΑ-

ΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοι-
κία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,
με3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπε-
ρυψωμένοςΗμιώροφος,μεευχάριστηθέα,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

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

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελ-
κυστήραΤιμή:120€.

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γρα-

φείο38τ.μ.,ανακαινισμένοεκβάθρωνκαι
βαμμένο ,κατασκευή1974,2χώροι,1ος
όροφος,ατομικήθέρμανσημεθερμοπο-
μπούς,μεανελκυστήρακαινούργιοκαιθω-
ρακισμένηπόρτα,έχεικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολύφωτεινό
καιμεδικότουWC,ενοίκιο200€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόποληγραφείο47 τ.μ.στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινό
wcενοίκιο140€.

Κωδ:24748 ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1981καιδια-
θέτεικουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσ-
σηςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C
-Ενοίκιο:250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπά-
νιο ισόγειο κατάστημα86 τ.μ., μεμεγάλη
βιτρίνακαισίγουρα εξαιρετικήςπροβολής
και μοναδικής εμπορικότητας , με43 τ.μ.
πατάρι ,σεπολύκαλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
μεδικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970-Μίσθωματα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα
Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιο.Είναικατασκευασμένητο1991καιανα-
καινίστηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια, Επιπλωμένοήκαιχωρίς έπιπλα,
Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,
μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπρο-
φοράςμόνο:38.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελεί μιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

Πωλείται κατάαποκλειστικότηταΜονοκα-

τοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα,κατασκευής του1999.Το Ισόγειο
αποτελείταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελές
σαλόνιμαζίμετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίνα
ανεξάρτητηκαιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχει
πρόσβασημεεσωτερικήσκάλακαιαποτε-
λείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαιέναυπερπο-
λυτελέςμπάνιο,ηθέρμανση είναιμεδύο
επιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρχει
και ξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγ-
μένοοικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,
διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσης
αυτοκινήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου
15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352 τ.μ., κατασκευή1981,απο-
τελείταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο
,πολύκαλά διατηρημένη ,σεπολύσπά-
νιοφυσικόπεριβάλλον,ποιοτικήκατασκευή
τόσοοι εσωτερικοί τηςχώροιόσοκαι έξω
είναισεάριστηκατάστασηφροντισμένοια-
πόνοικοκύρηδες ,οιχώροιτηςμέσαπολύ
λειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες ,μεδύο
πάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388 τ.μ. και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/
μα ισόγειο124τ.μ.γ) τρίτοδιαμ/μα ισόγειο
56τ.μ.καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116
τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 116755 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρό-
μενα,μεδιπλάτζάμια,μεWCαποκλειστικά
δικό τουστονόροφο,σε τιμήπροσφοράς
20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων, ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο23.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερ-
σηΒίλλας,τιμή130.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο

χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

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

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώςεπικλινέςκαισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ:14220 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσε εξαι-
ρετικάκαλόσημείο προσφέρεται οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας744 τ.μ. κατάλληλο
γιαοικοδομήΤιμή:200.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ.,με εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισεδύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα ,α-
πό100.000€τώραμόνο60.000€.Ευκαιρία
σπάνια.

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

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

8:00έως16:30)

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

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

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

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

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

16:30)



ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,
για πλήρη απασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-
θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων
για μόνιμη εργασία. Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill,3)χειριστήςDumper
για μόνιμη εργασίαστηΒέροια.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

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

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

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

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

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

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογιστικών και
ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών, με
έδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκηςκαιυπο-
κατάστημαστηνΒέροια, επιθυμεί ναπρο-
σλάβει ένανΛΟΓΙΣΤΗστο υποκατάστημα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία σεΛογιστική
ΔημοσίουΤομέα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

σμού(ΟΤΑ,ΝοσοκομείωνκαιΝ.Π.Δ.Δ.)
•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOffice
•Εμπειρίασεθέματαεσωτερικούελέγχου
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβατο-
κάμαραμεκομοδίνα,συρ-
ταριέρα,καθρέφτης,φωτι-
στικάκαιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτιμεστρώμα,κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.



Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.
Η  Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α  ΕΛΛΗΝ Ι -

ΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS ,  αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική α-
πασχόληση,πτυχιούχο σχολής
λογιστικήςμεεμπειρίασεγ’κα-
τηγορίας βιβλία, για την οργά-
νωση του λογιστήριου της στη
Βέροια.Αποστολήβιογραφικών
στοcareer@greenmarkets.gr.

ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια
εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στονπροϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογρα-
φικών στο ygronat@hotmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρηση με τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσίασε ανάλογη θέση
καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-
κών σε επίπεδο επικοινωνίας
και προαιρετικά   επικοινωνία
σε μια τουλάχιστον γλώσσα α-
κόμα κατάπροτίμηση  ιταλικών
ή γερμανικών καθώς και πολύ
καλές γνώσειςMicrosoftOffice
(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ
email: olympialandike@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. Ικανοποιητική αμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900.Ώρες επικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-
δρα τη Βέροια, αναζητά χει-
ριστή μηχανημάτων έργου με
ικανότητα οδήγησης επαγγελ-
ματικού φορτηγού για να ερ-
γαστεί σε έργο ύδρευσης στη
Θεσσαλονίκη. Τηλ. επικοινω-
νίας:2331023400,Κιν.:6977
443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςσεεπιχεί-
ρηση εισαγωγής & εμπορίας
καταναλωτικώνπροϊόντων με
έδρα το ΝομόΗμαθίας.Απα-
ραίτητα προσόντα: κάτοχος
διπλώματος οδήγησης Γ΄ κα-
τηγορίας,ΠΕΙ,ηλικίαέως38ε-
τών (εκπληρωμένεςστρατιωτι-
κές υποχρεώσεις), προϋπηρε-
σίασεαντίστοιχηθέσηθεωρεί-
ται επιπλέον προσόν. Ικανο-
ποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στοe-mail:vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-
ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-
χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΤΟCOFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικόπωλη-
τήήπωλήτριαγιατουςΝομούς
Ημαθίας, Πέλλας,Θεσσαλονί-
κης.Απαραίτηταπροσόντα, ευ-
χέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα,
δίπλωμααυτοκινήτου, άδεια ερ-
γασίαςπροσωπικούασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και συ-
στάσεις.Μισθός, ασφάλιση και
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστα κεντρι-
κά γραφεία μας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες
ώρες ή και για 24ωρη βάση,
καθαριότητασπιτιών,γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

τικο-καλοκαιρινό), καλαθούναμε
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμααυτοκινήτου και 2ποδήλα-
ταπαιδικάσεπολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ν τουλάπα
4φυλλη,σεχρώμακαφέ,βελέ-
ντζεςχειροποίητεςσεδιάφορα
χρώματα,μεγάλοχαλίμάλλινο
σε διάφοραχρώματα, χαλί με-
γάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
50-55ετών,γιασοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75  ε τών ,  ζητά
γωνριμία με κυρία από 60 έ-
ως 70 ετών για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Η εταιρία ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία ε-
δρεύειστηΒέροια,λόγω
τηςανάπτυξηςτουτομέα
τωνΝΩΠΩΝΦΡΟΥΤΩΝ
καιΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ενδια-
φέρεται να προσλάβει
υπάλληλο για υποστήρι-

ξη,οργάνωσηκαιδιαχείρισητωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.
Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυναμι-

κόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρουα-

ρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr.
Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικούτηλ:2331023774

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στηνΠτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές
τέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

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.



Προς την  Κεντρική και νότια Ελλάδα κατευθύνθηκε το κύμα κακο-
καιρίας και  όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, η 
Εθνική οδός θα δοθεί για έξι ώρες, από τις 13.00 έως τις 19.00 το από-
γευμα, ενώ στη συνέχεια θα κλείσει και πάλι για ένα 24ωρο, μέχρι τις 
19.00 σήμερα, καθώς αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον κ. Χρυσοχοΐδη και τον υφυ-
πουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, 
παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέμα-
τα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα, και του υφυπουργού παρά τω Πρω-
θυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου και με τη 
συμμετοχή όλων των υπηρεσιών, των συναρμόδιων φορέων, αλλά και 
περιφερειαρχών, κυρίως της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, και συζη-
τήθηκαν ακριβώς τα ζητήματα κυκλοφορίας και ασφάλειας των πολιτών, 
του ανεφοδιασμού της αγοράς, αλλά και η διασφάλιση της ροής των 
εμβολιασμών.

Ο κ. Χαρδαλιάς μετά την σύσκεψη έκανε και ειδική αναφορά στο 
112, καθώς υπήρξαν κριτικές ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τονίζοντας ότι 
«είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται όταν κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή και 
μόνο» και ανέφερε ότι οι πολίτες είχαν ενημερωθεί για κάθε απόφαση 
έγκαιρα, από τα ΜΜΕ.

Ειδικότερα για το άνοιγμα και κλείσιμο της εθνικής οδού Αθηνών- Λα-
μίας, αλλά και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: 
«Υπάρχουν τοπικά φαινόμενα που πολλές φορές καθιστούν απαγορευ-

τική ακόμα και την επέμβαση των μηχανημάτων.
Αποφασίσαμε να ανοίξει η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας στη μία η 

ώρα και μέχρι τις 19.00 θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημά-
των, κυρίως των φορτηγών, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η αγορά και 
να καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας και της οικονομίας γενικότε-
ρα. Στις 19.00 θα ξανακλείσει η Εθνική Οδός γιατί προβλέπονται πολύ 
ισχυρά και ακραία φαινόμενα και μέχρι τις 19.00 αύριο το απόγευμα.

Θα αξιολογηθεί η κατάσταση την Τρίτη το πρωί στις 11.00, να δούμε 
πώς εξελίσσονται τα φαινόμενα διότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν 
ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με πολύ ακραίο τρόπο, στην Εύβοια, 
στην Αττική και λίγα νοτιότερο προς την Πελοπόννησο».

Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας, σας παρακαλούμε κάντε υπομονή. 
Θα περάσει κι αυτό. Η δική μας πρόνοια είναι να υπάρχει πάντα προ-
στασία και αποτροπή από ζημιές, από ατυχήματα, να προστατεύσουμε 
την ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτόν τον λόγο, τον δίνουμε για να κυκλοφο-
ρήσουν δεκάδες φορτηγά που θέλουν να μπουν και να βγουν από την 
Αττική και τα Ι.Χ με αντιολισθητικές αλυσίδες» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης 
και πρόσθεσε:

«Σας παρακαλούμε και πάλι, μην κάνετε περιττές μετακινήσεις, 
αυτές τις ώρες, πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας. Υπάρχει μια με-
γάλη προτεραιότητα για μας που είναι οι εμβολιασμοί. Κάνουμε ό,τι 
είναι δυνατόν, όλες οι υπηρεσίες εδώ στο Κέντρο Πολιτικής Προστα-
σίας. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια του υπουργείου Υγείας, της 
Πολιτικής Προστασίας και άλλων υπηρεσιών για να διευκολυνθούν οι 

άνθρωποι να πάνε να εμβολιαστούν».
Ο κ. Πέτσας αναφερόμενος και αυτός στο θέμα της εθνικής οδού, 

υπογράμμισε: «Καλύτερα να κλείνει και να ανοίγει συντεταγμένα, γιατί 
προέχει η ανθρώπινη ζωή και η προστασία των πολιτών κατά τις μετακι-
νήσεις τους. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, κράτος Περιφέρειες, δήμοι, για 
να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αποφασίστηκε να κλείσει οργανωμένα η 
εθνική οδός στις 05.30 το πρωί και τόνισε: «Είναι προτιμότερο να υ-
πάρχουν μικρές ταλαιπωρίες παρά να έχουμε χιλιάδες εγκλωβισμένους, 
όπως γινόταν στο παρελθόν, και ανθρώπους η προσπέλαση των οποί-
ων δεν ήταν δυνατή όταν είχαν ανάγκη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι 
τις διεθνείς πρακτικές που αφορούν στην αντιμετώπιση των καιρικών 
φαινομένων, πρέπει να τις συνηθίσουμε και εδώ στην Ελλάδα. Από την 
πρώτη στιγμή όλος ο μηχανισμός ήταν έξω και εμείς στα κέντρα επιχει-
ρήσεων».

P Να δείτε που μόλις επιστρέψουμε στην κα-
νονικότητα θα επιθυμήσουμε την ηρεμία της καρα-
ντίνας…

 
P Όπως ακριβώς διαμαρτυρόμαστε τώρα 

για τα χιόνια και το καλοκαίρι για τη ζέστη. Ωσάν 
να έπρεπε να ήταν ανάποδα.

 
P Και μην νομίσετε. Επί κανονικότητας π.χ. 

παίρναμε άδεια από τη γυναίκα μας για μια άσκοπη 
μετακίνηση.

 
P Το δε απαραίτητο sms, το στέλναμε όχι 

πριν, αλλά προς το τέλος της μετακίνησης: π.χ. 
‘θα αργήσω’, έμπλεξα’ κ.λπ.

 
P Να δείτε που ακόμη και οι κότες ιπτάμενες 

ήταν, αλλά την πάτησαν από μακρά περίοδο καρα-
ντίνας κατά της γρίπης των πτηνών.

 
P Κατά τα λοιπά. Βαλεντίνο με παγε-

τό, όπως της περασμένης Κυριακής, εμείς 
γιορτάζουμε πολλά χρόνια τώρα με την 
αγάπη.

 
P Εμείς φάγαμε, ήπιαμε, λουστήκαμε, κι 

όταν πήγε κατά τας εννέα πλαγιάσαμε. Και τα 
πόδια μπούζι.

 
P Στο κρεβάτι με απλό, αθλητικό και 

ασφαλές στιλ Ρόμπι ντι Κάπα: πλάτη με 
πλάτη.

 
P Μέχρι κι ο κορωνοϊός επιβάλλει από-

σταση και κάθε είδους προστασία να πούμε.
 
P Τι καρδούλες να ανταλλάξουμε μω-

ρέ; Καμιά συκωταριά, ευχαρίστως.
 
P Άγιος Βασίλης παίζει να υπάρχει. Βα-

λεντίνος ούτε με σφαίρες.
 
P Άντε δυο μήνες ακόμη υπομονή και 

το καλοκαίρι θα πάμε ξανά σε πανηγύρι!
 
P Θα αναστενάξουν τα γήπεδα σας λέω! Έχει 

να παιχτεί μεγάλη μπάλα.
 
P Να δείτε που θα βγάλουμε και τα περσινά 

σπασμένα και το καλοκαιρι δεν θα υπάρχουν 
κρεβάτια στις ορθοπεδικές.

 
P Και:
 Η σύζυγος παίρνει το αυτοκίνητο να πάει στην 

πόλη για να κάνει τα ψώνια της. Μετά από λίγο 
χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα της στο σπίτι. Είναι 

ένας γιατρός από το νοσοκομείο και του λέει ότι η 
γυναίκα του είχε ένα τρομερό ατύχημα.

– Έχω καλά και κακά νέα, του λέει ο γιατρός.
– Ποια είναι τα κακά νέα; ρωτάει ο άντρας.
– Λοιπόν, η γυναίκα σου δεν θα ξαναπερπατήσει 

ποτέ στη ζωή της, θα πρέπει να την ταΐζεις, δεν έχει 
έλεγχο στις σωματικές της λειτουργίες, πιθανώς να 
σου κοστίσει όσα λεφτά έχεις και όσα πρόκειται να 
βγάλεις για όλη σου την ζωή για να τη φροντίζεις…

Ο άντρας, φανερά τρομοκρατημένος λέει:
– Θεέ μου! Και τα καλά νέα ποια είναι;
Και λέει ο γιατρός:
– Απλά αστειεύομαι! Η γυναίκα σου είναι ήδη 

νεκρή!
Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 202116

Θα κλείνει και θα ανοίγει συντεταγμένα η Εθνική οδός 
για την προστασία των μετακινήσεων
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