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Μήπως με τόσα νερά 
θα έπρεπε να έχουμε 
περισσότερο πράσινο;

  Η ανανέωση της θητείας του δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη 
έχει συνδεθεί από τους δημότες, αλλά και από τον ίδιο με 
την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην καθημερινότητα του 
βεροιώτη, μέσα από μικρής, αλλά σημαντικής κλίμακας 
έργα. Η καθαριότητα, η κυκλοφορία και στάθμευση 
στους δρόμους, το πράσινο, ο φωτισμός δρόμων και 
κοινόχρηστων χώρων, τα αδέσποτα, οι ψηφιακές ευκολίες 
και υπηρεσίες, είναι μόνο κάποια από τα βασικά που 
πρέπει με συνεχή και καθημερινό αγώνα να «παλεύουν» 
για να βελτιώσουν. Ιδιαίτερη ίσως διαχείριση χρειάζεται το 
πράσινο, αφού απαιτεί μακροχρόνιο  σχεδιασμό για να 
φανούν τα αποτελέσματα. 
  Η Βέροια είναι από τις λίγες πόλεις με τόσα πολλά νερά 
να την διαπερνούν, αλλά με αναλογικά μικρό ποσοστό 
πρασίνου ειδικά στο κέντρο της. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά 
και νησιωτικές πόλεις που δεν έχουν τόσο μεγάλη επάρκεια 
σε υδάτινους πόρους, εμφανίζουν πολλούς και μεγάλους 
πνεύμονες πρασίνου, αλλά και δέντρα σε κεντρικούς 
δρόμους, κάτι που δυστυχώς φθίνει στην πόλη μας. 
  Μπορεί να ακούγεται ρομαντικό ή δεύτερης 
προτεραιότητας για κάποιους η αύξηση του πρασίνου, 
ωστόσο είναι κάτι που συμβάλει στην βιολογική και 
ψυχική υγεία μας, αναδεικνύει τις ομορφιές της πόλης 
και την κάνει πιο ελκυστική τουριστικά και θα πρέπει να 
μπει ψηλά στην ατζέντα των δημοτικών δράσεων.   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Επισκευήήαντικατάσταση«ακάλυπτου»κάδου
στηνοδόΜ.ΑλεξάνδρουστηΒέροια

Ένας «ακάλυπτος»
κάδος σκουπιδιών ειδι-
κά στις υψηλές θερμο-
κρασίεςπουεπικρατούν
γίνεται αμέσως αντιλη-
πτόςλόγωτηςδυσοσμί-
ας.Αυτό παραπονέθη-
καν κάτοικοι της οδού
Μ.Αλεξάνδρου, στο ύ-
ψος λίγο μετά τηνσυμ-
βολή με την οδόΕδέσ-
σης, όπουσε έναναπό
τους τρεις κάδους έχει
χαλάσει το καπάκι(βρί-
σκεται παραπλεύρως)

καιόταναρχίζειναγεμίζειοκάδοςείναιαπωθητικότοθέαμακαιηοσμήγιατουςπερίοικους,αλλάκαιτουςδιερχόμενους
απότοσημείο.Δενγνωρίζουμεανοιπερίοικοιήοιυπάλληλοικαθαριότηταςπουκάνουντηνπερισυλλογήενημέρωσαν
τηναρμόδιααντιδημαρχία,αλλάαςλειτουργήσειτοπαρόνωςεπισήμανσηγιαναλυθείκάτιεύκολο,πουμάλλονδιέφυγε
τηςπροσοχήςτηςαρμόδιαςυπηρεσίας.

Ζητείται λύση ορατότητας
Κατάκαιρούςέχουμε

γίνειδέκτεςπαραπόνων
σχετικώνμε την ορατό-
τηταπου έχουνοι οδη-
γοίστησυμβολήτωνο-
δώνΠαστέρκαιΑνοίξε-
ως της Βέροιας, δίπλα
από το Βλαχογιάννειο
μουσείο. Τις προάλλες
διαπιστώσαμε ιδίοιςόμ-
μασι το πρόβλημα. Οι
οδηγοίπούκατεβαίνουν

απότηνΠαστέρφτάνονταςστηνσυμβολήμετηνΑνοίξεως,πράγματιδενέχουνκαθόλουορατότηταούτεαπόδεξιά,
λόγωτουκάδουαπορριμμάτωνπουσχεδόνκοντεύειναβγειστοοδόστρωμα,αλλάούτεκαιαπόαριστεράκαθώςστο
ύψοςτωνοδηγώνβρίσκεταιοτηλεφωνικόςθάλαμος.

Ακραιφνήςμάρτυραςηφωτογραφίαστοσημείοαυτό…

Καθήκον των συμβούλων να ρωτάνε για 
οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή τους, 

οπουδήποτε!
ΜίαερώτησηστονπρόεδροτουδημοτικούσυμβουλίουέκανεοΒασίληςΣτε-

φανόπουλος,εάνμπορούνοισύμβουλοινακάνουναναφορέςσεθέματαδημοτι-
κώνκοινοτήτωνήθαπρέπειναπαίρνουντηνάδειααπότουςπροέδρουςτωνχω-
ριώνπριναναφέρουνστοΣώμακάποιοθέμαήπρόβλημακοινότηταςτουΔήμου.

Κιαυτό,διότιόπωςείπε,δέχτηκεεπίπληξηδιότιασχολήθηκεμεπροβλήματα
κάποιου χωριού.Και οΆρηςΛαζαρίδηςαπάντησεότι, όχι μόνομπορεί να κάνει
ερωτήσεις,αλλάείναικαθήκοντωνσυμβούλωνναβάζουνθέματακαιναρωτάνε
γιαοτιδήποτεπέφτειστηναντίληψήτους,οπουδήποτε!

Ναιμενκαθαρίστηκεάμεσατοσυντριβάνι,
αλλάτασκουπίδιακάποιαχέριαταπετάνεστονερό…

Σε εργασίες για τον καθα-
ρισμό του συντριβανιού της
ΠλατείαςΩρολογίου προχώ-
ρησεάμεσατοσυνεργείοτων
ΤεχνικώνΥπηρεσιών του δή-
μουκαιαπόχθεςβράδυξανα-
λειτουργεί κανονικά τοσιντρι-
βάνι,γάργαροκαιφωτισμένο.

Ωστόσο,  επισημαίνεται
πολύσυχνά, η ανάγκη να δι-
ατηρείται και από τον κόσμο
καθαρό το συντριβάνι και τα
νερά του,διότι τα κουτάκιαα-
πόαναψυκτικάκαιόσασκου-
πίδια επιπλέουν στο νερό,
δενπηδάνε μόνα τους εκεί…
Κάποιοι ταπετάνεμε ελαφριά
τηνκαρδιά…Οπότε,ναθυμό-
μαστε όλοι οι πολίτες ότι για
ναδιατηρηθεί έναςχώροςκα-
θαρός, έχουμεμεγάλη ευθύνη
καιεμείς!

ΔιατηςΕπιστρεπτέας
μπορούνναβοηθηθούν

οιΣύλλογοι,λόγωπανδημίας
Μιακαλή–ελπίζουμεκαιεφικτή-είδησηβγήκεαπότηντοποθέτησητουαντι-

δημάρχουΤουρισμούΒασίληΛυκοστράτηστοδημοτικόσυμβούλιο,σχετικάμε
τηνστήριξη τωνπολιτιστικώνΣυλλόγων, μετά απόσχετική ερώτησηπρος την
υπουργόΠολιτισμού,κατάτηνπρόσφατηεπίσκεψήτηςστηΒέροια. ΗκαΜεν-
δώνηενημέρωσεότιοισύλλογοιπουέχουνπληγείαπότηνπανδημίαέχουντην
δυνατότητα  ναβοηθηθούν και μπορούν να ενταχθούνμέχρι τις 30 Ιουλίουστα
βοηθήματατηςεπιστρεπτέαςπροκαταβολής…

Λίγοςοχρόνος,αλλάαςτοδουνοισύλλογοι,μπαςκαι…



Η τελευταία συνεδρίαση του καλοκαιριού ήταν η προχθεσινή, της Τε-
τάρτης 21 Ιουλίου, για το δημοτικό συμβούλιο  Βέροιας, εκτός εάν προ-
κύψουν τροποποιήσεις, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρχουν αλ-
λαγές σε θέματα έργων και χρειαστεί κάποια έκτακτη τηλεσυνεδρίαση.

 Ο πρόεδρος Άρης Λαζαρίδης ξεκίνησε  απαντώντας σε καταγγελία 
Γουλτίδη για την ολοκλήρωση και την παραλαβή της γέφυρας Κούσιου 
και για έργα που δεν έχουν ακόμα παραδοθεί, λέγοντας ότι θα του δώ-
σει τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που ζητά.

Πανδημία, ανεμογεννήτριες και έργα
Ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης α-

ναφέρθηκε στην άνοδο του αριθμού  των 
κρουσμάτων κορονοϊού πανελλαδικά και 
έδωσε στοιχεία για τα ενεργά κρούσματα 
στον δήμο Βέροιας, όπου από τις 28 Ιου-
νίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου υπήρξε μία 
σταδιακή μικρή αύξηση. «Είμαστε ωστόσο 
σε καλό επίπεδο, αλλά πρέπει ο κόσμος να 
εμβολιαστεί διότι είναι το μοναδικό όπλο» 
πρόσθεσε ο κ. Βοργιαζίδης, επισημαίνο-
ντας και την ανταπόκριση του δήμου που 
διέθεσε οδηγό και αυτοκίνητο για τους εμ-

βολιασμούς κατ΄οίκον μετά από αίτημα 
της 3ης ΥΠΕ. Απάντησε επίσης σε ερώτημα του κ. Μελιόπουλου από 
προηγούμενη συνεδρίαση, για τις ανεμογεννήτριες, που είναι 7 αυτή τη 
στιγμή στην Παναγία Σουμελά και 18 στο Ξηρολίβαδο με προοπτική να 
τοποθετηθούν σε άλλη τοποθεσία ακόμα 18 και ότι η «Αιολική Βερμίου» 
έχει ολοκληρώσει και θα εγκαταστήσει 25 ανεμογεννήτριες στα όρια 
του δήμου Βέροιας. Όσο για τα Πιέρια δεν γνωρίζει κάτι…  Ο δήμαρχος 
αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ για εγκατάσταση 
απινιδωτών σε αθλητικές εγκαταστάσεις για την διασφάλιση της υγείας 
των αθλητών. Προς τούτο, υπάρχει μία ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα 
καταγραφούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και του δήμου Βέροιας, ενώ 
υπογράμμισε τα έργα που μπήκαν για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης, όπως τα κοιμητήρια με σειρά μελετών, υδραυλικές, 
συγκοινωνιακές και μελέτες για γεωλογικά, γεωτεχνικά και περιβαλλο-
ντικά, για την καταλληλόλητα του εδάφους καθώς και την κατασκευή  
φράγματος στην περιοχή Τριλόφου.

 Υπενθύμισε τις προσκλήσεις αστικής αναζωογόνησης του Δήμου 
Βέροιας για αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ και μελέτη για το κλειστό 
γυμναστήριο στην είσοδο της πόλης που περιμένει χρηματοδότη κα-
θώς και την επίσημη υπογραφή για την  δημιουργία βρεφονηπιακού 
σταθμού 96 βρεφών στην περιοχή της Κυψέλης. «Το πρόγραμμά μας 
προχωράει κανονικά, οι κόποι ανταμείβονται και τα εκατομμύρια είναι ε-
κατομμύρια και όχι δήθεν εκατομμύρια», είπε απαντώντας εμμέσως στις 
αιτιάσεις Παυλίδη

Εμβολιασμοί, Κύπρος και συγχαρητήρια…
Η κα Μπατσαρά εκτίμησε ότι είναι πο-

λύ σημαντικό να εγκρίνονται τα έργα που 
υποβάλλει ο Δήμος, υπενθύμισε την ανα-
γκαιότητα εμβολιασμού και αναφέρθηκε 
στο ενδιαφέρον της κοινωνικής υπηρεσίας 
πρόνοιας του δήμου να συνδράμει στον 
εμβολιασμό κατ΄οίκον, καταδίκασε τα γεγο-
νότα στην Κύπρο και την εισβολή Ερντογάν 
στα κατεχόμενα και συγχάρηκε καταρχάς 
την κα Κοτταρίδη και όσους συνέβαλαν 
στην κατασκευή των έργων της Αρχαιολο-
γίας που εγκαινίασε πρόσφατα η υπουργός 
πολιτισμού  και στη συνέχεια,  τα παιδιά 
που με τη βαθμολογία τους κατάφεραν να 

πετύχουν τους στόχους τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για τα έργα της ΔΕΥΑΒ
 και τους «ανοιχτούς» δρόμους

Στα έργα της ΔΕΥΑΒ αναφέρθηκε και 
πάλι ο κ. Παυλίδης χαρακτηρίζοντας α-
νυπόφορη την κατάσταση στους δρόμους 
που δεν έκλεισαν ακόμα με πίσσα όπως 
η Ανοίξεως, λέγοντας ότι δεν πρέπει να 
διαχωρίζονται οι περιοχές και οι κάτοικοι. 
«Στην  Ανοίξεως τελείωσε γρήγορα το 
στρώσιμο πίσσας διότι ήταν μία ευθεία. Δεν 
υπάρχει κανένας διαχωρισμός,  το έργο 
προχωράει πολύ καλά και από Δευτέρα 
θα πέσει άσφαλτος με σειρά προτεραιότη-
τας, όπως ξεκίνησε το έργο, σε Εμμανουήλ 
Παππά, Γράμμου και Πίνδου και έτσι τε-

λειώνει αυτό το μαρτύριο για τον κόσμο, με ένα μεγάλο έργο», απάντησε 
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ κ. Διαμάντης.

Προτάσεις για αξιοποίηση 
χώρων στάθμευσης

Ο κ. Μαρκούλης ξεκίνησε με μια έν-
σταση για την λειτουργία της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με αφορμή πρόσφατη συ-
νεδρίαση όπου απουσιάζει η πλειοψηφία 
της διοίκησης και χωρίς απαρτία ελήφθη 
απόφαση για ένα θέμα που αφορούσε κα-
τάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η 
παρατήρηση Μαρκούλη έλαβε έκταση και 

απασχόλησε το Σώμα με ερωτήσεις και αρνητικές τοποθετήσεις κι άλ-
λων συμβούλων για να κλείσει με την τοποθέτηση Τσιφλίδη, προέδρου 
της Επιτροπής. Εκτενή αναφορά και κριτική για την   συνεδρίαση της 
Επιτροπής έκανε και ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Επίσης ο κ. Μαρκούλης, 
λόγω έλλειψης χώρων στάθμευσης στη Βέροια επανέλαβε την πρότασή 
του για  δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ και εκμετάλλευση αύλειων 
χώρων σχολείων το καλοκαίρι και σχολίασε ότι θα μπορούσε να μπει κι 
ένα ελάχιστο τέλος στάθμευσης 0,30 λεπτά την ώρα, στους δρόμους 
με πολλή κίνηση ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι πολίτες. Ο Β. 
Παπαδόπουλος απάντησε για τις αυλές των σχολείων, ότι είναι ένα 
ευαίσθητο θέμα να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης διότι παίζουν 
παιδιά, αλλά θα το δουν ως πρόταση.

Εξέφρασε τέλος την αντίθεσή του  με τον περιορισμό Τραπεζικών 
καταστημάτων εκτιμώντας ότι επιβάλλεται  να κρατηθούν κάποια, για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών στα ταμεία ,κυρίως ηλικιωμένων που  
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.

Υιοθεσία δέντρων και πράσινο στην πόλη
Ο κ. Πυρινός κατέθεσε πρόταση για πε-

ρισσότερο πράσινο στην πόλη με υιοθεσία 
δέντρων και αναπτύσσοντας τον συλλογι-
σμό του, με αφορμή και τις  εξελίξεις στην 
κλιματική αλλαγή, τόνισε μεταξύ άλλων ότι 
μια προσπάθεια ανάπτυξης και διατήρησης 
του αστικού πρασίνου δεν μπορεί να είναι 
υπόθεση ενός δημοτικού φορέα και μόνο, 
αλλά πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των 
πολιτών, όλων των ηλικιών.

Έτσι, στην ίδια φιλοσοφία με το πρό-
γραμμα Peritas του δήμου για τα αδέσπο-
τα, κατέθεσε  μια πρόταση που «θα κάνει 

την πόλη πολύ πιο όμορφη για τους περιπάτους, ελκυστική για τον 
τουρισμό αλλά κυρίως θα συνδράμει σε ένα πιο υγειές κλιματικό πε-
ριβάλλον’, όπως είπε. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα «Υιοθεσίας ενός 
Δέντρου» το οποίο θα είναι σε συνέργεια των Αντιδημαρχιών, Ψηφιακής 
Πολιτικής που θα στήσει το σχέδιο, του Περιβάλλοντος που θα πρέπει 
να οργανώσει το δημοτικό φυτώριο, και των Τεχνικών Έργων που θα 
συνδράμει με τις παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και θα απευθύνεται 
σε κάθε δημότη που επιθυμεί να γίνει το πεζοδρόμιο μπροστά από το 
σπίτι του, το μαγαζί του, τη γειτονιά του, ακόμη και ο ακάλυπτος της 
πολυκατοικίας του, πιο ανθρώπινος. Επίσης πρότεινε να κληθούν οι 
ευαισθητοποιημένοι πολίτες, να συνεισφέρουν αναλαμβάνοντας ατομι-
κά το πότισμα, τη φροντίδα του δέντρου κατά τη διάρκεια των πρώτων 
χρόνων της ζωής του.

«Εμπόδια» δενδροφύτευσης
 και απροθυμία πολιτών

Για την πρόταση Πυρινού ο κ. Παπα-
δόπουλος είπε ότι θα μπορούσε να συ-
μπτυχθεί  με αυτήν του δήμου, αλλά δεν 
μπορεί να γίνει σε όλα τα πεζοδρόμια λόγω 
του νόμου περί υποχρεωτικού 1,5 μέτρου 
ανοιχτής διέλευσης. «Πολλές φορές φυτέ-
ψαμε σε ζαρντινιέρες στη Μητροπόλεως 
και σε όλη την πόλη, αλλά ούτε ένα ποτήρι 
νερό δε ρίχνει κανείς για να μην μαραθούν. 
Υπάρχουν συμπολίτες και καταστηματάρχες 
που φύτεψαν και υιοθέτησαν δέντρα και 
πράσινο και μετά τα παράτησαν και ζητούν 
τη συνδρομή του δήμου», πρόσθεσε ο αρ-
μόδιος αντιδήμαρχος.

Απουσίες συμβούλων και Κούβα
Ο κ. Βασιλειάδης έθιξε την απουσία συμβούλων που δεν συμ-

μετέχουν στις τηλεσυνεδριάσεις παρότι γι αυτό έχουν εκλεγεί και ο κ. 
Παλουκίδης αναφέρθηκε στην διαμαρτυρία νεολαίας πολιτικού κόμμα-
τος υπέρ του καθεστώτος της Κούβας, χαρακτηρίζοντας υποκριτικό το 
γεγονός. «Ευτυχώς που οι επίγειοι παράδεισοι τελειώνουν σε αυτό τον 
πλανήτη», σχολίασε.  

Αναοριοθέτηση
Ο κ. Γουλτίδης θύμισε την  προ ετών εκδήλωση αναοριοθέτησης 

του αρχαιολογικού χώρου του δήμου Βέροιας και ρώτησε πού βρίσκεται 
το θέμα. Ο δήμαρχος απάντησε ότι «αν η κα Κονιόρδου το είχε βάλει 
στο ψυγείο, η κα Μενδώνη το έχει στη βαθιά κατάψυξη». Ρώτησε επί-
σης και ενημερώθηκε από τον κ. Βοργιαζίδη για τις  προτάσεις που έκα-
νε ο δήμος στην υπουργό πολιτισμού (βλέπε χθεσινό φύλλο).

Για  Φυτειά και Ραχιά
 Για την παιδική χαρά στη Φυτειά που ακόμα περιμένει και για το 

φωτισμό που χρειάζονται τα νεκροταφεία του χωριού, ρώτησε ο κ. Αγγέ-
λου ενώ ο Βασίλης Στεφανόπουλος αναφέρθηκε στην Ραχιά η οποία 
μετά τις 3.00 το μεσημέρι δεν έχει νερό. Ο κ. Διαμάντης απάντησε 
ότι στη Ραχιά υπάρχει πολύ νερό, ποτέ δεν άδειασε η δεξαμενή, αλλά 
αυτό το διάστημα δεν υπάρχει πίεση διότι το δίκτυο επεκτάθηκε και οι 
κάτοικοι ποτίζουν γκαζόν, μπαξέδες, γεμίζουν πισίνες και  βάζουν πιε-
στικά, για αυτό παρατηρείται αυτό το φαινόμενο το καλοκαίρι. Όσο για 
την παιδικά χαρά στη Φυτειά ο Βασ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι θα 
έρθει η σειρά της μόλις παραδοθεί αυτή του Δασκίου. Για το φωτισμό 
στα κοιμητήρια της Φυτειάς ο αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχει δυστυχώς 
ένα πλέγμα διαφορετικών υπηρεσιών (όπως η ΔΕΗ και άλλοι φορείς) 
που απαιτούν κάποιες διαδικασίες όσο κι αν ο Δήμος θέλει να μπουν 
φώτα…

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέκος Τσα-
χουρίδης απαντώντας στην αναφορά του 
Β. Στεφανόπουλου για λακκούβες που έ-
μειναν στο δρόμο της Ραχιάς από προη-
γούμενα έργα, είπε ότι η υπηρεσία διέθεσε 
μία παλέτα ψυχρής ασφάλτου το χειμώνα 
και στη συνέχεια θα δουν τι υπόλοιπα υ-
λικά υπάρχουν και θα καλύψουν όλες τις 
λακκούβες.

Ο Κυριάκος Θεοδωρίδης πρότεινε πιο 
συχνές τηλεδιασκέψεις του Σώματος και 
ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος, ακόμη και 
μέσα από τις εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ, ώστε 
να προτείνεται στον κόσμο να εμβολιαστεί.

Δεν ιδιωτικοποιούνται τα απορρίμματα
Ο Γιάννης Τσαναξίδης αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο 47 χρόνια πριν και είπε ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να 
δυναμώσει ο αγώνας κατά της προσπάθειας νομιμοποίησης των κα-
τεχομένων της Κύπρου. Έκανε επίσης αναφορά και  στη διαχείριση α-
πορριμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής  ιδιωτικοποιήσεων, για να λάβει 
τη διαβεβαίωση του αρμόδιου αντιδημάρχου Β. Παπαδόπουλου, ότι δεν 
υπάρχει καμία πρόθεση από το Δήμο, να ιδιωτικοποιηθούν τα απορρίμ-
ματα και η καθαριότητα, που αποτελεί κοινωνικό αγαθό.

Για τα φαινόμενα γυναικοκτονίας
Στα φαινόμενα γυναικοκτονίας στάθηκε  

η αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζήμα 
και ενημέρωσε για τις ενέργειες του δήμου 
να ενισχύσει το ρόλο και τη θέση της γυ-
ναίκας και για το νέο εθνικό σχέδιο δράσης 
ισότητας φύλων το οποίο τέθηκε ήδη σε 
διαβούλευση από την κυβέρνηση. Χρήσι-
μες και ανακουφιστικές για  τους αθλητές 
χαρακτήρισε τις εξωραϊστικές παρεμβάσεις 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου και 
συμφώνησε με την πρόταση Πυρινού για 
υιοθέτηση δέντρων από τους πολίτες.

Η εμπειρία Λυκοστράτη 
από τον κορονοϊό

Την προσωπική του εμπειρία από τον κοροναϊό μετέφερε ο Βασ. 
Λυκοστράτης υπογραμμίζοντας ότι εάν δεν ήταν εμβολιασμένος μπο-
ρεί να μην περνούσε ελαφριά τη νόσο  και ένθερμα υπερασπίστηκε 
την αναγκαιότητα εμβολιασμού από όλους. Μιλώντας για τα εγκαίνια 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων στο αρχαιολογικό Μουσείο και στην Βεργίνα 
καθώς και για το πολυκεντρικό μουσείο που θα ολοκληρωθεί το επόμε-
νο διάστημα, εξήρε την συμβολή τους στον τουρισμό της περιοχής και 
ευχαρίστησε δημόσια την κα Κοτταρίδη και όλους τους συντελεστές.

Ο κ. Τσιφλίδης εξάντλησε την τοποθέτησή του στο θέμα της επι-
τροπής ποιότητας ζωής, στην απαρτία και την απόφαση που ελήφθη 
λέγοντας πως δόθηκε μία παράταση στην επιχείρηση λόγω των συνθη-
κών όπως κάνουν και με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς να σημαίνει τίποτα 
άλλο και οτι η απουσία τους ήταν δικαιολογημένη λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων.

Ο κ. Ασλάνογλου απαντώντας  για την συμμετοχή του δήμου στις 
εκδηλώσεις για τους σιδηροδρόμους τόνισε πως ήταν εκδήλωση με πα-
νελλαδικό χαρακτήρα και με συμμετοχή και άλλων δήμων και φορέων 
και όχι μόνο της Βέροιας, η οποία από την πλευρά του Δήμου έδωσε  
το ποσό των 10.000 ευρώ.

Ψηφιακή αναβάθμιση
Ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης ενημέρωσε για την συμμετοχή του 

σε συνέδριο που έγινε στην Κόρινθο όπου μίλησε για την ψηφιακή ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών του δήμου προς τους πολίτες και ενημέρωσε 
αναλυτικά τον κ. Γουλτίδη για το πρόγραμμα Ίριδα του δήμου. Στην 
τελική φάση, είπε επίσης, βρίσκεται και η νέα εφαρμογή για τα αιτήματα 
των πολιτών  και της επικοινωνίας τους με τον Δήμο.

Απινιδωτές 
σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Προβληματισμένος με την  δυναμικότητα της συγκέντρωσης στην 
Πλατεία Δημαρχείου κατά των εμβολίων δήλωσε ο Λεωνίδας Ακρι-
βόπουλος και αναρωτήθηκε μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να είχε 
εξαντλήσει με όλα τα μέσα την ενημέρωση για να πείσει τους πολίτες. 
Για τους απινιδωτές στο Φιλίππειο και στο ΔΑΚ πρότεινε να υπάρχουν 
παράλληλα και κάποιοι να τους χειρίζονται, π.χ. ένας γιατρός και να 
εκπαιδευτεί το προσωπικό. Επ αυτού ο κ. Τσιούντας πρόσθεσε ότι 52 
σπουδαστές του ΕΠΑΛ πήραν πιστοποίηση για τη χρήση απινιδωτών 
και όταν έρθει η ώρα μπορούν να αναλάβουν.

Ο κ. Θανάσης Δέλλας συγχάρηκε τον Νίκο Μπράντη, τον συντοπί-
τη τους από τα Πιέρια για το χρυσό μετάλλιο στο δίσκο και το ασημένιο 
στη σφαίρα, στους πανελλήνιους αγώνες ΑΜΕΑ και ευχαρίστησε το 
συγκρότημα Μπούσουλα, τον Κώστα Ρίζο και όσους συμμετείχαν στη 
συναυλία αλληλεγγύης των κατοίκων, απέναντι στις προθέσεις του Δη-
μοσίου να διεκδικήσει ποσοστό του Αγροκτήματος  Ριζωμάτων.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Δημήτρης Πυρινός ενημέρωσε 
για τις δράσεις του θεάτρου, τη συμμετοχή του στα εγκαίνια της ΕΦΑ  
και για το σχολείο σκηνοθεσίας.

 Σοφία Γκαγκούση
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Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Τι συζητήθηκε 
στην τηλεσυνεδρίαση της Τετάρτης, προ ημερήσιας διάταξης



Τάσος Μπαρτζώκας: Στη Βουλή 
τα αιτήματα του Επιμελητήριου 
Ημαθίας για αποζημιώσεις των 

εμπορικών κλάδων, λόγω 
του Παγετού της άνοιξης 2021

Στη Βουλή φέρνει 
το αίτημα του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας για 
αποζημιώσεις στους 
εμπορικούς κλάδους 
που αναπτύσσουν δρα-
στηριότητες που σχετί-
ζονται με την αγροτική 
δραστηριότητα ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, με ανα-
φορά του που κοινοποι-
εί σε όλα τα συναρμό-
δια Υπουργεία.

Όπως έχε ι  πολ -
λές φορές επισημάνει 
ο βουλευτής, δεν είναι 
μόνο το αγροτικό εισό-
δημα που επλήγη από 
τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα που σημειώ-
θηκαν την περασμένο 
άνοιξη στο Νομό, αλλά 
και όλες οι συναφείς ε-
μπορικές δραστηριότη-
τες που βρίσκονται σε 
αλληλεξάρτηση με τον 
αγροτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, συνε-
ταιριστικά σχήματα και ιδιώτες που απασχολούνται με την πώληση και επεξεργασία πυρηνοκάρ-
πων, όπως επίσης και ο τομέας των μεταφορών, της επεξεργασίας των υποπροϊόντων τους, της 
συσκευασίας κ.ο.κ, αντι-
μετωπίζουν ουσιαστική 
συρρίκνωση του εισο-
δήματος τους, αγωνιώ-
ντας για το επερχόμενο 
μέλλον.

Ο Τάσος Μπαρτζώ-
κας προτείνει την υιοθέ-
τηση μέτρων-προτάσε-
ων, όπως αυτές έχουν 
διατυπωθεί σε προη-
γούμενες παρεμβάσεις 
του Επιμελητηρίου, 
τονίζοντας τη σοβαρό-
τητα της κατάστασης, 
συντασσόμενος στο 
πλευρό όλων των επαγ-
γελματιών.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο KATΣΑΒΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ του Στέφα-

νου και της Αμυγδαλής, το γένος Στεργι-
οπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Κουλούρα Ημαθίας και η 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΤΟΛΗ του Μιλτι-
άδη και της Χρυσάνα, το γένος Παπαδο-
πούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στο Λουτρό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάν-
δρειας.

Από τηνΔημοτική Παράταξη
«Συνδημότες»τουΔήμουΒεροιας,
ανακοινώνονταιταεξής:

«Μεσούντος του θέρους επανήλ-
θε το θέμα της εξαγοράς του κτιρίου 
«Τσαλέρα» στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της Τετάρτης 21/7/2021. Εντυπωσιά-
ζει και πάλι η επιπόλαιη το λιγότερο 
αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού 
θέματος, επιπολαιότητα που αυτή τη 
φορά, θα δικαιολογούσε αμφιβολίες 
για την «καθαρότητα» των διαδικα-
σιών. 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών κ.Τσα-
χουρίδης, εισηγούμενος το θέμα, μας 
ενημέρωσε ότι η πρόταση είναι η εξαγορά του συγκε-
κριμένου οικοπέδου και του κτιρίου που υπάρχει σ΄ 
αυτό, αντί του ποσού των 455.000 ευρώ. Ποσό που 
έκρινε λογικό ο πιστοποιημένος εκτιμητής κ. Καρατζάς. 
Σε ερώτηση μας, εάν ο Δήμος ανέθεσε σε δικό του 
πολιτικό μηχανικό, να ελέγξει και να εκτιμήσει το προς 
αγορά οικόπεδο με το κτίσμα, η απάντηση ήταν εντυ-
πωσιακή. «Όχι»!!! Ομολόγησε ο Αντιδήμαρχος, παρό-
ντος του Δημάρχου κ. Βοργιαζίδη!!!

Επειδή πρόκειται για ένα σοβαρό ποσό που θα 
δεσμεύσει τον Δήμο κι επειδή είναι πρωτάκουστο να 
θέλεις να αγοράσεις κάτι και να μην το ελέγχεις εσύ 
ο ίδιος, επαναφέρουμε λοιπόν την πρότασή μας και 
επιμένουμε στην υλοποίησή της, ως απολύτως λογική, 
πρακτική και εξασφαλίζουσα την απαιτούμενη διαφά-
νεια που θα  αποκλείσει δια παντός δεύτερες ή τρίτες 
σκέψεις.

α. Προτείνουμε να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτρο-
πή αποτελούμενη από τους επικεφαλής των παρατά-
ξεων ή εκπροσώπους αυτών, που θα ασχοληθεί με τις 
πτυχές του θέματος.

β. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει σύντομα και χωρίς 
καθυστέρηση να αναθέσει σε πολιτικό μηχανικό του 
Δήμου μας, να δώσει την δική του εκτίμηση αρχικά για 
την συμφέρουσα τον Δήμο τιμή εξαγοράς του οικοπέ-
δου-κτίσματος.

γ. Να αναθέσει επίσης την συνολική εξέταση του κτί-
σματος για θέματα στατικότητας, επάρκειας, κλπ

δ. Πέραν όμως της στατικότητας, θα πρέπει να 
διερευνηθεί το εάν  είναι οι χώροι και κατάλληλοι για 
να στεγάσουν ένα σύγχρονο σχολείο. Εάν υπάρχουν 
προβλήματα, να εκτιμηθεί  το κόστος των παρεμβά-
σεων που απαιτούνται, για να αποκτήσουμε ένα σύγ-
χρονο και λειτουργικό σχολείο μετά  την εξαγορά. Να 
προσθέσω εδώ, ότι με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία 
ομολογώ, άκουσα την συμπλήρωση του κ Πυρινού, 
Προϊσταμένου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι «καλό 
θα ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη κονδυλίων από το 

ΕΣΠΑ για την ενδεχόμενη ανάγκη κατα-
σκευής νέου σχολείου»!!! Προφανώς η 
επισήμανση αυτή υποδηλώνει εμμέσως 
πλην σαφώς, ότι  υπάρχουν και στην 
διοικούσα ομάδα αμφιβολίες για την κα-
ταλληλότητα του κτιρίου στην προοπτική 
να μετατραπεί σε σύγχρονο σχολείο, 
κατάλληλο να φιλοξενήσει μαθητές, χω-
ρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Αν όμως 
το κτίριο κριθεί ακατάλληλο μετά την 
έρευνα ή ότι απαιτεί παρεμβάσεις, εί-
ναι προφανές ότι η τιμή θα πρέπει να 
αφαιρεθεί από την όποια σημερινή αξία 
του εκτιμήθηκε και κοντά σ΄ αυτό να συ-
νυπολογιστεί και το κόστος κατεδάφισης 

του κτηρίου (μηχανήματα, απομάκρυνση των μπαζών, 
κλπ), αν μιλάμε για ολοκληρωτική κατεδάφιση. 

δ. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή και έχουμε 
πλήρη εικόνα για το τι αγοράζουμε σαν Δήμος, σε ποια 
κατάσταση βρίσκεται και ποιες οι μελλοντικές πιθανές 
επιβαρύνσεις, τότε να καλέσουμε τους ιδιοκτήτες ή εκ-
πρόσωπο αυτών για την τελική διαπραγμάτευση.

ε. Αυτή την τελική πρόταση-συμφωνία της επιτρο-
πής με τους ιδιοκτήτες, συνοδευόμενη από όλες τις 
εξηγήσεις να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την 
αποδοχή ή μη του οικοπέδου-κτιρίου.

Οφείλω όμως να ομολογήσω, ότι η μη αποδοχή της 
πρότασής μας, που είναι προφανές ότι δεν έχει καμία 
πολιτική σκοπιμότητα, αλλά εντάσσεται απολύτως στην 
καλώς νοούμενη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στην 
θετική εξέλιξη θεμάτων του Δήμου, οδηγεί και εμάς σε 
δεύτερες σκέψεις...

Η λύση για το θέμα και η διασκέδαση των όποιων 
ανησυχιών, πολύ απλά τελειώνει, με την αποδοχή της 
πρότασης. 

Επειδή το θέμα θα επανέλθει ούτως η άλλως, λόγω 
ακυρότητας της απόφασης, τελούμε  εν αναμονή.

*Συμπλήρωση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

κ.Πρόεδρε
Θα μπορούσατε μαζί με την παραπομπή στη δικαι-

οσύνη της εύστοχης τοποθέτησης του εκλεκτού συνα-
δέλφου κ Γουλτίδη, που απηχεί την θέση ολόκληρου 
του συνδυασμού,  να παραπέμψετε και την παρούσα. 
Είναι του αυτού περιεχομένου, εκφράζει την ανησυχία 
μας για την καλώς νοούμενη λειτουργία των οργάνων 
του Δήμου μας και θα κερδίσετε και χρόνο. Υπενθυμίζω 
μόνο την ολισθηρότητα του κατήφορου...

Με τον σεβασμό που σας αναλογεί.

ΠαύλοςΠαυλίδης
ΕπικεφαλήςΔημοτικήςΠαράταξης

«Συνδημότες»

«Συνδημότες» προς Δημοτική Αρχή:  
Επιπόλαιη η αντιμετώπιση του θέματος 

για εξαγορά του κτιρίου «Τσαλέρα»
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Από 21 έως 27 Ιουλίου 2021
Τα Ιερά Λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ Πατρίδας Δ. Βέροι-
ας ανακοινώνονται τα εξής: Την Τετάρτη 21/7/2021 και ώρα 19.00 το απόγευμα, 
στα προπύλαια του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Πατρίδα Δ. 
Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή των Ι. Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης, στο πλαίσιο των εορταστικών Θρησκευτικών εκδηλώσεων της 
Εορτής της Αγίας Παρασκευής και των 100χρονων του χωριού Πατρίδα. 

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών:
- Καθημερινά: Όρθρος - Θ. Λειτουργία (07:30-09:30) / Εσπερινός - Παράκλη-

ση στους Αγίους (18:30)
- Την Παρασκευή 23/7/2021 στις 21:30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία 

για την Εορτή Αγ. Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος. 
- Την Τρίτη 27/7/2021 στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερόν Ευχέλαιον για 

τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη και εν συνεχεία η τελευταία παράκληση 
στους Αγίους και θα γίνει η αναχώρηση των Ι. Λειψάνων. 

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 έως και το βράδυ 
23:00. Τηλ. Επικοινωνίας – πληροφορίες: 23310 25804 κα. Καλλιόπη Στογιαννο-
πουλου (νεωκόρος) και 6974280706 π. Διονύσιος Συρόπουλος.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων: 

Το Σάββατο 24 Ιουλίου το πρωί θα χοροστατήσει κατά την 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Αθηναγόρου του ομολογητού, ημέρα κατά την οποία άγει τα 
ονομαστήρια του ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΣΥΦΑ

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Le monde», Κεντρικής 129

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 

25 Ιουλίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΘΩΜΑ ΔΗΜ.
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(συνταξιούχος δάσκαλος)

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Πέθανε ο λογιστής 
Κλεάνθης Αντωνίου

Χθες το απόγευμα (Πέμπτη 22/7) 
έφυγε από τη ζωή ο λογιστής Κλεάν-
θης Αντωνίου σε ηλικία 63 ετών. Ήταν 
ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην 
κοινωνία της Βέροιας. Του είχε στοιχί-
σει η απώλεια της 52χρονης συζύγου 
του πριν από δυόμιση χρόνια, ενώ 
σύμφωνα με πληροφορίες από το φι-
λικό του περιβάλλον είχε υποστεί εγκε-
φαλικό επεισόδιο πριν από μερικές ε-
βδομάδες. Είχε αποκτήσει δύο παιδιά, 
μια κόρη που μένει μόνιμα στην Αγγλία 
και τον 23χρονο γιο του που έμενε μα-
ζί του στη Βέροια. 

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πα-
ρασκευή 23 Ιουλίου στις 4.30 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Δέσποινας Β. Δερμεντζόγλου

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, το πρωί, 
στον  Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βέροιας 
θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ι-
ερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονος. Στο τέλος θα τελεστεί 
το ετήσιο μνημόσυνο της κατά σάρκα α-
δελφής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ. Παντελεήμονος, μακαριστής Δέσποινας 
Δερμεντζόγλου.

Οι αδελφοί
Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων

Τηλέμαχος και Μαρία Καλπακίδου
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας υιού, συζύγου και 
πατέρα

ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΣΙΩΤΗ

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

Οι γονείς, 
Η σύζυγος,

 Ο υιός
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συντρόφου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΜΕΓΚΑ

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

Η σύντροφος
Τα παιδιά, 

Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Νέος κύκλος για τις 
Σχολές Γονέων του 

«Έρασμου» σε Βέροια, 
Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Οι Σχολές Γονέων του Συλ-
λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», που διανύουν ήδη 
τρία έτη επιτυχούς διεξαγωγής, 
αποτελούν έναν κύκλο συμβου-
λευτικής και συνεργασίας ομά-
δων γονέων και ειδικών της επι-
στημονικής μας ομάδας, πάνω 
σε καίρια ζητήματα που αφο-
ρούν το παιδί, το σχολείο, την 
οικογένεια και ειδικότερα: 

- Την επικοινωνία γονιών – παιδιών 
- Τον  καθορισμό ρόλων και ορίων μέσα στην οικογένεια 
- Την υιοθέτηση νέων κανόνων συμπεριφοράς 
- Την εφηβεία 
- Την ενδοοικογενειακή βία 
- Την ενδοσχολική βία  
- Τις εξαρτήσεις και τις παραβατικές συμπεριφορές κλπ. 
Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η δια-

μόρφωση ευτυχισμένων αυριανών πολιτών. 
Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται με την 

απαιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περε-
ταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

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

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)



Τακτική συνεδρίαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βέροιας θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ  
26/07/2021 από ώρα 09:00 έ-
ως 10:00, δια περιφοράς, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (αποστολή ηλεκτρονι-
κού εγγράφου από τα μέλη της 
Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης 
ψήφου και τυχόν απόψεων τους 
επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης), με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα εξής:

-Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρ-
χου Τουρισμού στην Θεσσαλονίκη και τα 
Στάγειρα Χαλκιδικής.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμέ-
νης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση μορ-
φωτικής εκδήλωσης με τη «Θρακική Εστία 
Βέροιας» στο πλαίσιο εορτασμού του Τίμιου 
Σταυρού.

-Ανάκληση ή μη των αριθμ. 190/2021 
και 191/2021 αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής.

-Παράταση ή μη της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουρ-
γείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση 
του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γη-
πέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

-Παράταση ή μη της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουρ-
γείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση 
του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου 
γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακρο-
χωρίου».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αρ-
δευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέ-

ροιας».
-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 

και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ε-
νεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Κα-
τασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη διενέργειας, μελέτης και 
κατάρτισης όρων διαγωνισμού για «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(ΣΦΗΟ) του Δήμου Βεροίας».

-Τροποποίηση ή μη των αριθμ. 493/2020 
και 494/2020 αποφάσεων Ο.Ε. για αντικατά-
σταση μέλους επιτροπών.

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθε-
σμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση 
οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας 
(2019)».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλ-
ματος προπληρωμής από τον υπάλληλο 
Ι.Κηριμκηρίδη.

-Επί αιτήματος Σ.Κοσμίδη για εξώδικο 
συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης 

από πρόκληση 
τραυματισμού 
του.

-Άσκηση ή 
μη ενδίκων μέ-
σων κατά της 
α ρ ι θ μ .  2 2 3 /
ΤΜ/2019 από-
φ α σ η ς  Μ ο ν . 
Πρωτοδικε ίου 
Βέροιας.

-Έγκριση ή 
μη εκτός έδρας 
κίνησης οχημά-
των του Δήμου.

-Έγκριση ή 
μη εκτός έδρας 
κίνησης οχημά-
των του Δήμου.

-Έγκριση ή 
μη εκτός έδρας 
κίνησης οχήμα-
τος του Δήμου.

Οριστικοί Πίνακες 
του Προγράμματος Κοινωνικού 

Τουρισμού ΟΑΕΔ 2021-2022
-Ρεκόρ συμμετοχής τουριστικών 

καταλυμάτων στο πρόγραμμα
Αναρτήθηκαν χθες Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Παρόχων Τουριστι-

κών Καταλυμάτων – Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, καθώς και Αποκλειομένων, του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 
2021-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos

Οι πίνακες αφορούν σε 300.000 Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού. Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της 
Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά και μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί από 1η Αυγούστου 2021 μέχρι την 31η Ιουλίου 2022.

Για κρατήσεις σε τουριστικά καταλύματα, 
οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα 
από το Μητρώο 1.818 Παρόχων και κατόπιν 
να επικοινωνούν με τον πάροχο. Ο ΟΑΕΔ δεν 
εμπλέκεται στη διαδικασία κρατήσεων. Οι δι-
καιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον πά-
ροχο που επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι 
Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού και αναλόγως 
προβαίνουν σε κράτηση, χωρίς τη μεσολάβηση 
οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση 
μέσω άλλων επιχειρήσεων, γραφείων τουρι-
σμού κ.λπ. Κατά την άφιξή τους στο τουριστικό 
κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν ηλεκτρο-
νικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e- services) του 
ΟΑΕΔ.

Για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιού-
χοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες (e-services) του ΟΑΕΔ την 
Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και προσέρ-
χονται στα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία 
έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την 
εκτυπωμένη Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού 
και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού 
Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσ-
σονται. Επισημαίνεται πως για καμία κατηγορία 
δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, 
εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων. Ο 
ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδο-
σης ακτοπλοϊκού Εισιτηρίου Κοινωνικού Του-
ρισμού. Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web 
service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιεί-
ται η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Ακτοπλο-
ϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση και την επι-
στροφή. Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση επιτρέπεται 
μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από 
τόπο του επιλεγμένου 
τουριστικού καταλύμα-
τος. Για πληροφορίες, 
όρους και προϋποθέ-
σεις, καθώς και οδηγί-
ες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκε-
φτούν τη διεύθυνση 
https://www.oaed.gr/
koinonikos-toyrismos
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Α) Εργατών Παραγωγής 

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ): 

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, 
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.), 
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ  
4. Α.Μ.Κ.Α.  
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας  
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος), 
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ: 

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: 

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και 
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ: 
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146 
Mail: venus@venusgrowers.gr 
 
 

 

Σύλληψη για 
κλοπή τσάντας 
με χρήματα και 

έγγραφα από Ι.Χ.
Συνελήφθη  στις 

21 Ιουλίου 2021, το 
μεσημέρι σε περιο-
χή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, μία ημεδα-
πή γυναίκα, καθώς 
όπως προέκυψε από 
την έρευνα, την προ-
ηγούμενη ημέρα στη 
Βέροια, αφαίρεσε α-
πό  σταθμευμένο όχη-
μα μία τσάντα και ένα 
πορτοφόλι, με συνο-
λικό χρηματικό ποσό 
1.000 ευρώ και προ-
σωπικά έγγραφα.

Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική  
Επιτροπή Δήμου Βέροιας



Μια εξαι-
ρετικά 
δύσκολη 

χρονιά έφτασε 
στο τέλος της 
με τη λήξη του 
Πανελληνίου 
Πρωταθλήμα-
τος Κατηγοριών 
που διεξήχθη σε 
Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη με τη 
συμμετοχή 2700 
αθλητών κάτω 
αυστηρά υγειονο-
μικά πρωτόκολ-
λα .

Οιαθλητές,οιπροπο-
νητέςαλλάκαιολόκληρος
ο κόσμος έζησαν κατα-
στάσεις πρωτόγνωρες,
οι οποίες ελπίζουμε να
μην επαναληφθούνποτέ
ξανά. Ιδιαίτερα δύσκολη
ήτανηπερίοδοςαυτήιδί-
ως για τους κολυμβητές,
τωνοποίωνη επαφήμε
το υγρόστοιχείο είναι ι-
διαίτερη σημαντική για
τιςπροπονήσεις τους.Η
πολύμηνηαπομάκρυνσή
τουςαπότιςπισίνεςαλλά
και τις αγωνιστικές διορ-
γανώσειςείχειδιαίτερηε-
πίπτωσηστηνεξέλιξηκαι
βελτίωση τους. Παρόλα
αυτά,οιπροπονητές του
συλλόγουΛαζαρίδηςΒα-
σίλης καιΑβεριάνοβαΑ-
ναστασίαβρίσκοντανόλο
αυτό το διάστημα δίπλα
στους αθλητές τους και
μέσα από διαδικτυακές
προπονήσεις προσπα-
θούσαν να τους κρατή-
σουν σεφόρμα και σω-
ματικά και ψυχολογικά.
Και τα κατάφεραν όπως
έδειξαν τααποτελέσματα
τωναγώνων.

Η ΚολυμβητικήΑκα-
δημία «ΝΑΟΥΣΑ»πήρε
μέρος στα  δύοπρωτα-
θλήματασυνολικάμε 21
Αθλητές,οιοποίοισημεί-
ωσανσημαντικάατομικά
ρεκόραλλάκαιπολύκα-
λές επιδόσεις σεπανελ-
λήνιοεπίπεδο.

Συγκεκριμένα πέτυ-
χαν 2πρώτες θέσεις, 6
δεύτερεςθέσεις, 6 τρίτες
θέσεις,6θέσειςστις8χτά-
δες,14δεκαεξάδεςκαι8
νέα ρεκόρ ομάδας φτά-
νοντας την11ηθέσηστη
κατηγορίαεφήβωνανάμε-
σασεσύνολο43ομάδων
που βαθμολογήθηκαν,
την 15η θέσηστη κατη-
γορία εφήβων-Νεανίδων
ανάμεσασε63βαθμολο-
γημένες ομάδες με 117
βαθμούς , ενώστα age
groupσυγκέντρωσαν133
βαθμούς και βρέθηκαν
στη43ηθέσηανάμεσασε

113ομάδεςπουβαθμολο-
γήθηκαν.

Αναλυτικάτααποτε-
λέσματα:

Εξαιρετική επίδοση
και όριοπροεθνικήςστα
100μύπτιοΕφήβωνστα
4χ100Μ.Ο. για τονΜη-
τσιάνηΚωνσταντίνο,

Εξαιρετική επίδοση
και όριοπροεθνικήςστα
100μύπτιοΕφήβωνστα
4χ100Μ.Ο. για τονΜη-
τσιάνηΚωνσταντίνο,

1ος Σαμαράς στα
1500παμπΑ με νέο α-
τομ. ρεκόρ και ρεκόρ ο-
μάδας

1η Σιπητάνου στα
50μ ελεύθεροΝεανίδων
εκπροσωπώντας τονΆ-
ρη

2ος Σαμαράς στα
400μ ελεύθερο παμπΑ
με νέο ατομ. ρεκόρ και
ρεκόρομάδας

2ος Μητσιάνης στα
50μ ύπτιο Εφήβων με
νέο ατομ. ρεκόρ και ρε-
κόρομάδας

2ος Εξηντάρας στα
100μπεταλούδαεφήβων
με νέο ατομ. ρεκόρ και
ρεκόρομάδας

2η Σιπητάνου στα
200μΜικτήΝεανίδωνεκ-
προσωπώνταςτονΆρη

2η Σιπητάνου με την
4χ200 ελεύθερο Νεανί-

δων με την ομάδα του
Άρη

2η Σιπητανου Ανα-
στασία στα 4χ100 ελεύ-
θερο Νεανίδων με την
ομάδατουΆρη

3ος Ρωσιος στα 50μ
πεταλούδα Παίδων με
νέο ατομ. ρεκόρ και ρε-
κόρομάδας

3ος Σαμαράς στα
800μ ελεύθεροΠαμπΑ
με νέο ατομ. ρεκόρ και
ρεκόρομάδας

3ος Εξηντάρας στα
200πετΕφήβων

3ος Μητσιανης στα
100μ ύπτιο Εφήβων με
νέο ατομ ρεκόρ και ρε-
κόρομάδας

3ηΣιπητάνουστα400
μικτή Νεανίδων εκπρο-
σωπώντας τονΆρη με
φετινόρεκόρ

3η Σιπητανου στα
4χ100Μ.Ο.Νεανιδωνμε
τησκυτάλητουΆρη

4η Μαυριδου στα
200μΜικτή παγκ Β με
νέοατομικόρεκόρ

4ος Μητσιανης στα
200μύπτιοεφήβων

6η Μαυρίδου στα
400μ. μικτή ατομική
παγκ Β με νέο ατομικό
ρεκόρ.

6η Γκιτκου στα 200μ
ΜικτήΝεανίδων

7ος Εξηντάρας στα
50μπεταλούδαΕφήβων

8η Μαυρίδου στα
100μπρόσθιοπαγκΒ

9ος Θωμαΐδης στα
200μ ύπτιο παμπ Β με
νέοατομικόρεκόρ

9η Χαριαδου στα
200μύπτιοΝεανίδων

11ηΓκιτκουστα400μ
μικτήΝεανίδων

13ος Θωμαΐδης στα
100μ ύπτιο παμπ Β με
νέο ατομικό ρεκόρ και
ρεκόρομάδας

13η Σταμενου στα
200μπεταλούδαπαγκΒ
μενέοατομικόρεκόρ

13ηΚαραμπινεσηστα
800μ ελεύθερο Κορασί-
δων με νέο ατομικό ρε-
κόρ

13οςΡώσιοςστα200
πετΠαίδωνμενέοατομι-
κόρεκόρ

14ος Ρωσιος στα
100μπεταλούδαΠαίδων
μενέοατομικόρεκόρκαι
ρεκόρομάδας

15ηΚαραμπινεσηστα
1500μ ελεύθερο Κορα-
σίδων με νέο ατομικό
ρεκόρ

15οςΓαλίτηςστα50μ
ύπτιοπαμπΒμε νέοα-
τομικόρεκόρ

15η Σταμένου στα
100μπετπαγκΒ

15οςΜουρατιδηςστα
200μπετΕφήβων

16οςΧατζηιωαννιδης
στα200πετΕφήβων

16η Χαριαδου στα
50μύπτιοΝεανίδων.

Επίσης πολύ καλή
προσπάθειακαι νέαα-
τομικάρεκόραπότους:

Ιωαννίδη: 50- 100 ύ-
πτιοΕφήβων

Μουρατίδη Χρ.: 50-
100πετΕφήβων

Χατζηιωαννίδη: 50 ύ-
πτιο- 50 και 200πετ.Ε-
φήβων

Σιπητάνο 50μ -100μ.
ελεύθερο και 100μ. πετ
παμπΒ

Καραγιάννη 50-100-
200πρόσθιοπαγκΒ

Γαλίτη 100 ύπτιο και
200ύπτιοπαμπΒ

ΜητσιάνηΧρ.50-100-
200ύπτιοπαμπΑ

ΜουρατίδηΑλ. 200-
400μικτή και 200πετα-
λούδαπαμπΑ

Θωμαΐδη στα 400 ε-
λεύθεροπαμπΒ,

Σταμένουστα400μμι-
κτήΠαγκΒ,

Ενώπολύκοντάστα
ρεκόρτουςήτανοι:

Μλιατσιου 50 και 200
πρόσθιοπαγκΑ

Καραμπινεση 400 ε-
λεύθεροΚορασίδων

Γκιτκου 100πρόσθιο
Νεανίδων

Χαριάδου 100 ύπτιο
Νεανίδων
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ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ
ΗΣτέλλαΣμαραγδή

στουςΠαραολυμπιακούς
τουΤόκιο

Επίσημα πλέον η Στέλλα
Σμαραγδήθαδώσει τοπαρόν
στους παρολυμπιακούς αγώ-
νες τουΤόκιο.Ηαθλήτρια του
συλλόγου μας είναι από χθες
τοαπόγευμακιεπίσημαμέλος
της παρολυμπιακής ομάδας,
που θα ταξιδέψει στο Τόκιο,
γιαναεκπροσωπήσειτηχώρα
μαςστουςπαρολυμπιακούςα-
γώνες.Πρώτηφοράαθλήτρια
που ανήκει σε σύλλογο του
δήμουΑλεξάνδρειας θαδώσει
το παρόν στο μεγαλύτερο α-
θλητικό γεγονός τουπλανήτη.
ΗΣτέλλαπραγματοποιείφέτος
μια εξαιρετικήσεζόνστοάλμα

ειςμήκος,μεαποκορύφωματηνισοφάρισητουπανελληνίουρεκόρ
στηκατηγορίαΤ47με5,42μστοπανελλήνιοπρωτάθλημαΑμεα.Θα
είναιη3ηπαρουσίασεπαρολυμπιακούςαγώνεςγιατηΣτέλλα,μετά
τοΛονδίνοτο2012καιτοΡίοτο2016.Συγχαρητήρια

ΣυγχαρητήριαΣτέλλα, όπως και στονπροπονητή τηςαλλά και
προπονητήτουσυλλόγουμαςΘωμάΠάντο,γιατηντεράστιαεπιτυ-
χία.ΕυχόμαστεκαλήεπιτυχίαΣτέλλα,νααπολαύσειςτησυμμετοχή
σουκαιγιατίόχιέναμεγάλοπανελλήνιορεκόρκιέναμετάλλιο!!!

Οι διακρίσεις της Κολυμβητικής Ακαδημίας 
Νάουσας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα



Ο Νίκος 
Γκάλης 
για τον 

Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο: 
«Είναι ο καλύ-

τερος παίκτης 
στον πλανή-
τη» Η ανάρτη-
ση του Νίκου 
Γκάλη για 
Γιάννη Αντε-

τοκούνμπο 
ξεχείλιζε από 
περηφάνια για 
όσα κατάφερε 
στους τελι-
κούς του ΝΒΑ

Ούτε Λεμπρόν
ούτε Ντουράντ ού-
τε κανένας. Για τον
Νίκο Γκάλη υπάρχει
μόνο ο ΓιάννηςΑ-
ντετοκούνμπο.

Έχονταςακολου-
θήσει την αντίθετη
διαδρομή από τον
Greek Freak, από
τιςΗΠΑστηνΕλλά-
δα, ο «γκάνγκστερ»
του ελληνικού μπά-
σκετ, ο άνθρωπος
που άλλαξε τα πά-
ντα εντός των τει-
χών, γνωρίζει πως
είναι ν’ ανταγωνίζε-
σαιτουςκαλύτερους
και τι χρειάζεται για
ναπετύχειςστο κο-
ρυφαίο επίπεδο.
Άρα η αναγνώρι-
ση της επιτυχίας
τουMVP των NBA
Finals αποτελεί άλ-
λο ένα παράσημο
στοπέτοτου.

Απευθυνόμενος
στον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο οΝίκος
Γκάλης έγραψε ότι
«είσαι αληθινός μα-
χητήςπου κατέκτη-
σεςμετοσπαθίσου
την κορυφή του κό-
σμου. Για μένα αυ-
τήν τη στιγμή είσαι
οκαλύτεροςπαίκτης
στονπλανήτη.Μας
κάνεις όλουςπερή-
φανους. Συγχαρη-
τήρια, για τις επι-
δόσεις και το ήθος

σου,συνέχισεέτσι».
Πριν από λίγους

μήνες οΝίκος Γκά-
λης είχε μιλήσει για
τον ΓιάννηΑντετο-
κούνμπο, αφού είχε
αναδειχθεί δεύτερη
φοράMVPλέγοντας
ότι «είναι φοβερός
παίκτης και θέλω
να πιστεύω κιόλας
ότι είναι καλόπαιδί
-δεν τον έχωγνωρί-
σειποτέαπόκοντά.
Μου βγάζει όμως
αυτή την εικόνα.Α-
πόεκείκιέπειτα,θα
τον συμβούλευα να
μην τα παρατήσει.
Να μην χαλαρώσει.
Ποτέ δενπρέπει να
λέμε ότι τελείωσε,
γιατί φτάσαμε σε έ-
νασημείο.Είναιπιο
εύκολο να ανεβείς
ψηλά, αλλάπιο δύ-
σκολο να κρατηθείς
εκεί.Εμέναμεκάνει
να νιώθω περήφα-
νος. Αυτό το παι-
δί έχει μεγαλώσει,
ξέροντας τι έχουμε
προσφέρει όλα τα
παιδιά παλαιότερα.
Είχε κάποια βάση
στην Ελλάδα, που
παλιά να μην την
είχε.Με ευχαριστεί
πάραπολύότι στον
Γιάννη άρεσε το
μπάσκετ».

Αποδε ικνύετα ι
πως ταλόγια τουέ-
πιασαντόπο.
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Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Χρυσός πανελληνιονίκης στον δίσκο
ο Νίκος Μπράντης από τα Ριζώματα!

Χρυσόμετάλλιοστονδίσκοκαι
ασημένιο στη σφαίρα κατέκτησε
ο ΝίκοςΜπράντης, αθλητής του
‘Πυρσού’ Θεσσαλονίκης, στους
πανελλήνιους αγώνεςΑμΕΑπου
έγιναν 9-11 Ιουλίου στηΘεσσα-
λονίκη.

Γιατηνεξέλιξηαυτήενημέρωσε
οΘανάσηςΔέλλας στο δημοτικό
συμβούλιο της Τετάρτης, ενημε-
ρώνονταςότι οαθλητής κατάγεται
απόταΡιζώματα.

«Από τα χρόνια του μεσοπο-
λέμου έχει να δει τέτοιαπανελλή-
νια διάκριση ηπεριοχή μας!Από
τότεπου ο αείμνηστος δάσκαλος
ΔημήτριοςΒαϊνάς, ήτανπανελλη-
νιονίκης και βαλκανιονίκηςστο α-
γώνισμα του λίθου!» τόνισε ο κ.
Δέλλας.

OΝίκοςΜπράντηςείναι εκγε-
νετήςτυφλός.Είναιαπόφοιτοςτου
ΠαιδαγωγικούΤμήματος,Δημοτι-
κήςΕκπαίδευσηςτουΑΠΘκαισπουδάζειστο ΙΕΚτηλεφωνικήςτηςΣχολήςΤυφλών.Ηα-
γάπητουγιατοναθλητισμότονοδήγησεναασχοληθείσεεπίπεδοπρωταθλητισμούμετον
στίβοκαισυγκεκριμέναμετησφαίρακαιτονδίσκο.

ΟΝίκοςΓκάληςγιατονΓιάννη
Αντετοκούνμπο:«Είναιοκαλύτερος

παίκτηςστονπλανήτη»

ΣακίλΟ’ΝιλσεΑντετοκούνμπο:
«ΥπάρχειπλέονμόνοςέναςSuperman

καιαυτόςείσαιεσύ»
ΟΣακίλΟ’Νιλ αποθέωσε τον ΓιάννηΑντετο-

κούνμπο για την κατάκτηση τουπρωταθλήματος
καιτουβραβείοτουMVPτωνΝΒΑFinals,παρα-
δίδοντάςτουκαιεπίσηματοντίτλοτουSuperman,
τονοποίο...κατείχεοίδιοςόσοήτανπαίκτης.

ΟΓιάννηςΑντετοκούνμποβιώνειτιςκαλύτερες
στιγμέςτηςμπασκετικήςτουκαριέρας,αφούπλέ-
ονείναιπρωταθλητήςκαιMVPτωντελικών.Πλέ-
ον, κατά τονΣακίλΟ’Νιλ, είναι και οSuperman
τουΝΒΑόπωςείχεαναφέρεικαιοΣπύροςΚαβα-
λιεράτοςστοblogτου.

Ο Hall of Famer σέντερ αποθέωσε τον
Γιάννη για τα επιτεύγματά του, γράφοντας στο
Instagram: «Συγχαρητήρια ΓιάννηΑντετοκούν-
μπο. Σε ευχαριστώπου έφερες τοOld School
μπάσκετ πίσω.Υπάρχει μόνο ένας Superman
πλέονκαιαυτόςείσαιεσύ.Κυριάρχησες.Ουάου»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/07/2021 έως 23/07/2021

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

ΣυνεχίζειμεΘεοδοσιάδη
οΔιαγόρας

Γιαδεύτερη χρονιά, οΣάκηςΘεοδοσιάδηςθαπαραμείνειστονπάγκο
τουΔιαγόραΡόδου

Αναλυτικά:
«ΗΠΑΕΓ.Σ.Διαγόρας1905ανακοινώνειτηνανανέωσητηςσυνεργασί-

αςτηςμετονπροπονητήκ.ΘεοδόσηΘεοδοσιάδη.
Το ήθος, η εργατικότητα, η αγάπη και τοπάθος για τοποδόσφαιρο

ταίριαξαναπόλυταμετηνφιλοσοφίατουΔιαγόρα,πουπέρσιξεκίνησεμια
νέαπροσπάθεια.Ηομάδαωςνεοφώτιστηστη«SUPERLEAGUE2»πήγε
πάραπολύ καλά, άφησεπολύ καλές εντυπώσειςσεπολλάπαιχνίδια της
καιτοκυριότερο,υλοποίησετουςστόχουςτης,ναμπειστα«πλέιοφ»και
νατερματίσειστηνέκτηθέσητηςβαθμολογίας.

Όλααυτά δεν δυσκόλεψαν τηΔιοίκηση τηςΠΑΕ ναανανεώσουν την
συνεργασίαμε τονκ.Θεοσοδιάδη,που τιςαμέσωςπροσεχείςημέρεςθα
βρεθείστηΡόδο,γιατηνέναρξητουπρογραμματισμούτηςνέαςπεριόδου,
όπωςκαιτηςπροετοιμασίας.

ΗΔιοίκησητηςΠΑΕΓ.Σ.Διαγόρας1905τουεύχεταιπάνωαπόόλαυ-
γείακαιπάνταεπιτυχίες!»

ΠΑΟΚ: Ο Μίδας Τζιοβίνκο
είναι το όνειρο του Λουτσέσκου

Φιλόδοξη,αλλάσεεξέλιξηηπροσπάθειατουΡάζβανΛουτσέ-
σκουκαιτουΠΑΟΚναδελεάσουντονΣεμπάστιανΤζιοβίνκο,έναν
σύγχρονοΜίδα της football business, μιας καιστοδιάστημα της
επταετούς τουξενιτιάςαπότην Ιταλίαέχειυπογράψεισυμβόλαια
συνολικώναποδοχώνκοντάστα55εκατ.ευρώ!

Και να λοιπόνπου εδώκαι δύομέρες το όνομα ενός εκ των
πλέον καλύτερα αμειβόμενων ποδοσφαιριστών του πλανήτη
βρίσκεται στη μεταγραφική καθημερινότητα ενός ελληνικούσυλ-
λόγου.ΓιατοενδιαφέροντουΠΑΟΚγιατονΣεμπάστιανΤζιοβίνκο
ολόγοςκαιγιατηνπροσπάθειαπουκάνειοΡάζβανΛουτσέσκου
προκειμένουναεκμεταλλευτεί την επιθυμία του34χρονου Ιταλού
μεσοεπιθετικούνααφήσει την ξενιτιά και ύστερααπό6,5χρόνια
όχιαπλώςναεπιστρέψειστηνΕυρώπη,αλλάκαι–ανείναιδυνα-
τόν–ναεπαναπατριστεί.

Ξενιτιάμακρινήπολύαπότοσπίτιτου.ΑπότονΙανουάριοτου
2015στοΤορόντο, μένοντας εκεί για τέσσεραχρόνια,πρινστην
αυγή του 2019, μετακομίσει στη ΣαουδικήΑραβία για χάρη της
ΑλΧιλάλ, τηφανέλα της οποίαςφοράει ακόμη, επιδιώκοντας το
τελευταίοδιάστημαναφτάσεισ’ένανσυμβιβασμό,λύνονταςπρό-
ωρατοσυμβόλαιοτου,τοοποίοκαιολοκληρώνεταιστοτέλοςτης
τρέχουσαςχρονιάς.

Ξενιτιάόμωςεξαιρετικάκαλοπληρωμένη.Αυτήηεπταετία(βά-
σεισυμβολαίων)τηςσυνεργασίαςτουσεΤορόντοκαιΑλΧιλάλτου
έχει αποφέρει το ασύλληπτοποσό τωνσυνολικάπερισσότερων
από53 εκατομμύρια ευρώ!ΣτοΤορόντο, το«ατομικόμυρμήγκι»,
όπως είναι τοπαρατσούκλι του (πουμάλιστα «χτύπησε» και με
σχετικό τατουάζστομπράτσο του), εισέπραττε ετησίως6,2 εκατ.
(συμπεριλαμβανομένων τωνσχετικώνμπόνους),ποσόπου τον
έφερνεστηνκορυφήτωνπλέονακριβοπληρωμένωνποδοσφαιρι-
στώντουαμερικάνικουπρωταθλήματος,ψηλότεραακόμηκαιαπό
–τότε-τουςΖλάτανκαιΚακά.

Τα χρήματαπου εισπράττει στη ΣαουδικήΑραβία δεν είχαν
δημοσιοποιηθεί μέχρι τουλάχιστον μια έρευνα της εγκυρότατης
Equipeμόλις τονπερασμένοΜάρτιο για τις αμοιβές των Ιταλών
ποδοσφαιριστών.Βάσειαυτήςλοιπόν,οΤζιοβίνκοβρίσκοντανστη
2ηθέσητηςσχετικήςλίστας,μεετήσιεςαπολαβές9,6εκατ.ευρώ,
πίσωμόνοαπότονΜάρκοΒεράτι,οοποίοςεισπράττειστηνΠαρί
Σ.Ζ.11εκατ.(σ.σ.πλέον,μετάτησυμφωνίατουμετουςΠαριζιά-
νουςστηνκορυφήέχειπεράσειοΤζίτζιΝτοναρούμαμε12εκατ.
ευρώετήσιεςαποδοχές).

Ο τελευταίος να κλείσει
την…πόρτα στην Καβάλα!

ΕντυπωσιακόαυτόπουσυμβαίνειστηνΚαβάλα,μετιςσυνεχό-
μενεςαποχωρήσειςποδοσφαιριστών.

ΤελευταίοςπουανοίγειτηνπόρταείναιοΒασίληςΓαβριηλίδης,
μίααπότις«σημαίες»τουΑΟΚτατελευταίατρίαχρόνια,οοποίος
αποφάσισε να αποχωρήσει το ρόστερ του συλλόγου λόγω των
τελευταίωνεξελίξεωνσταδιοικητικάτηςΠΑΕ.

O 28χρονος επέστρεψε το 2018 και απέκτησε τον ρόλο του
αρχηγούστηνομάδαγιασεζόνσεΓ’ΕθνικήκαιFootballLeague.

ΣύμφωναμεπληροφορίεςτουKavalaPoint,τοενδιαφέροντους
γιατηναπόκτησητουΚαβαλιώτηαμυντικούμέσουέχουνεκφράσει
ηΒέροιακαιηΞάνθη.

ΟΡεμπότσοεκλεκτόςτου
ΠΑΟΚγιααριστερόμπακ

Ο26χρονοςΠορτογάλοςακραίοςοπισθοφύλακαςπουπέρσιήταν
στηνΠάσοςΦερέιραείναιοπαίκτηςπουθέλουνστηνομάδαναφέ-
ρουνστηΘεσσαλονίκηκαιναφορέσειτα«ασπρόμαυρα»

ΟΠέδροΡεμπότσοείναιο«εκλεκτός»τουΠΑΟΚγιατοαριστερό
άκρο τηςάμυνάς του καιπλέονοΠορτογάλοςμπακβρίσκεταιστην
«εξίσωσή»του.Πρόκειταιγιατον26χρονοακραίοοπισθοφύλακαπου
τηνπερασμένησεζόν έπαιζεστηνΠάσοςΦερέιρα (20συμμετοχές/2
ασίστ)ωςδανεικόςαπότηνΓκινγκάμπόπουκαιανήκεικαιέχεισυμ-
βόλαιομέχριτοεπόμενοκαλοκαίρι.

ΟΠορτογάλοςείναιοπαίκτηςστονοποίοκατέληξεοΡάζβανΛου-
τσέσκουκαιπλέονστον«ΔικέφαλοτουΒορρά»ξεκίνησανεπαφέςγια
τηναπόκτησήτου.

«Απόφοιτος»τωνακαδημιώντηςΜπενφίκα,το2016πήγεστηΜο-
ρεϊρένσε,ενώστηΓαλλίαγιατηνΓκινγκάμππήγετο2017.Εκείέμεινε
μέχριτονΓενάρητου2020,όπουπήγεδανεικόςστηνΜπεσίκταςκαι
πέρσιστηνομάδατηςπατρίδαςτου.

Είναιδιεθνήςμεόλεςτις«μικρές»Εθνικέςτηςχώραςτου.

Παρασκευή 23-07-2021

16:00-21:00 ΝΕ-

ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1 (δίπλαστο ΙΚΑ)

23310-66649

16:00-21:00ΝΙΚΟ-

ΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κο-

ντά στο 6οΔημοτικό

σχολείο)23310-66755

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4523310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4523310-26757

Φαρμακεία
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2021

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

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τρία  (3) 
ατόμα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου 
Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 

ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-
λή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/νση Διοι-
κητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικού Γραφείου Προσωπικού, Δήμο 
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στο 
Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Κυριακής Καλιάνη (τηλ. επικοινωνί-
ας: 23313 50629). 

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

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

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

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
Βέροιας (www.veria.gr)  καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Βέροιας, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της 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) 
Στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.veria.gr)  β) Στο δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική 
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών 
Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), 
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 
 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες 
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάτα-
ξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου 
ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψη-
φίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι 
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι 
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως 
την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

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

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

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

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί 
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», το οποίο περιλαμ-
βάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της 
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/
ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που 
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: 
Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών 
φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
6ΡΣ4Ω9Ο-Β2Θ), στο www.veria.gr  καθώς και  στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου Βέροιας μαζί με  το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», 
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο 
τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                      Βέροια,   22-7-2021 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 15311 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                           
Ταχ. Δ/νση    : Μητροπόλεως 46                                             
Πληροφορίες : Κ. Καλιάνη                                                        
Τηλέφωνο     : 2331350629                                    
Ηλ. Ταχυδρ.  : kkaliani@veria.gr     
        
                    

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2021 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά  τρία  (3) ατόμα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, 
που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Βέροιας Βέροια 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(JCB)-110 HP 

8 μήνες 1 

102 Δήμος Βέροιας Βέροια 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (ισοπεδωτή 

γαιών-γκρέιντερ)-152 
HP 

8 μήνες 1 

103 Δήμος Βέροιας Βέροια 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(Σαρώθρου)-

110 HP 

8 μήνες 1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Β΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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(*).   
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη 
άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Β΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας  του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 
(*).   
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος 
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
– χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Β΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας  του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Β΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.   
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 
κριτήριο της εμπειρίας. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 
ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο 
τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 
(*).   
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη 
άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 
(*).   
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος 
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
– χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.   
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 

 

Σελίδα 4 από 10 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη 
άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 
(*).   
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος 
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
– χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.   
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 

 

Σελίδα 5 από 10 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.   
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 
κριτήριο της εμπειρίας. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1.  Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 
6/τ.Α΄/12-1-1976). 
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να 
ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει 
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που 
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 
(*).   
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 

 

Σελίδα 6 από 10 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη 
άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 
(*).   
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος 
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
– χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα). 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 
κριτήριο της εμπειρίας. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1.  Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 
6/τ.Α΄/12-1-1976). 
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να 
ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει 
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που 
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής. 

 
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 

Σημείωση: Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του 
άρθρου 37 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου. 
 

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

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

 

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

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 

 

 

1040 

 

  
μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    

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

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

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

        

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

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 

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

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

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

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

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

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

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

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  * 

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

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

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

μήνες εμπειρίας 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

… 

 

57 

 

58 

 

59 

 

84 και 
άνω 

μονάδες 
 

7 

 

14 

 

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

49 

 

56 

 

63 

 

70 

 

77 

 

84 

 

91 

 

98 

 

… 

 

399 

 

406 

 

413 

 

588 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία
200τμ,στηΦυτειάμεπα-
νοραμικήθέα,σεοικόπεδο
1.500 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:2331093389κοςΧρή-
στος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
2ου ορόφου, άριστο, 85
τ.μ., χ. ασανσέρ, στην
Μητρόπολη, σε τιμή ευ-
καιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90
τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:
6934 888738Μεσιτιοκό
ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700 τ.μ. στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά, με θέα τον
Αλιάκμονα, στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος11.000 τ.μ.στονΆγιο
Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙ-
ΕΣ».Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου
2χωράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα,περιφραγ-
μένα,παλμέτταβερύκοκα
6 ετώνσεφούλπαραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Κινη-
τό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επίτηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 10ης
Μεραρχίας κοντά στη
Λέσχη  Αξ ιωματ ι κών ,
γκαρσονιέρα, ισόγειο, α-
νακαινισμένη.Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα στον 3ο όροφο,
κεντρικότατο, κατάπροτί-
μησησε κοπέλαή ζευγά-
ρι.Άνετο,φωτεινό,μεγάλο
σαλόνι, μεγάλο δωμάτιο,
χωλ, κουζίνα, μπάνιο με
μπανιέρα, μεγάλο μπαλ-

κόνι, μεγάλη ντουλάπα,
καλοριφέρ, αιρ κοντίσιον.
Τιμή ενοικίου 250 ευρώ.
Πληρ. τηλ.: 2331062163,
23310  60305 ,  6936
597771, 6936 597770,
6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-
παγγελματικήχρήσηήγια
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να
φροντίζει ηλικιωμένη σε

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται ημιτελής
μονοκατοικία 175
τ.μ., διόροφη σε
700 τ.μ. οικόπεδο,
με υπόγειο 90 τ.μ.
και θέα τη λίμνη
τουΑλιάκμονα. Τι-
μή90.000,00ευρώ.
Πληροφορίες στο
τηλ. 6973388102
και2331027832.
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24ωρηβάσηστηΝάουσα,
γιατηνπερίοδο18Αυγού-
στουμεαρχέςΣεπτεμβρί-
ου.Τηλ.:6944647074.

ZHTEITAI οικιακήβοη-
θός για τετράωρηπρωινή
απασχόληση δύο φορές
την εβδομάδα σε περιο-
χή της Βέροιας, κάτοχος
διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ6944324320.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ

επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο ,
1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/C
καιελάχιστακοινόχρησταμόνο210€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή220€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ. ,στον
2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύκαλή
γειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστικόκαι
έναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητουεπίσης,διαθέτειξύλινα
πατώματα,καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαί-
ουκαιθερμοπομπούς,με2κλιματιστικά,για

σοβαρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομί-
σθωμα260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ., 1ος
όροφοςυπερυψωμένος,σεσημείομεγάλης
εμπορικότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,
μεWC,σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαι
πλήρωςεπιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίες
στα250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-

τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη
κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώματα
καιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο ,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ:24448-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο
μίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
Βενιζέλου/Μ.Αλεξάνδρουτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται

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

Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩΜΟΥ-
ΣΕΙΟπωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο
Ισόγειο,με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαι
αποθήκη,σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαι-
νισμένοκομπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίς
θέρμανση,μαζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.
σετιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο37.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράς
μόνο:55.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Πωλείται

Μονοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο
470τ.μ.,αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικό
δρόμο,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία,

ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκή-
πο,σετιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιωραιότατοαγρο-
τεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομεσύνδεσηστο
δίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικήςεπιφάνειας
26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,μεδικήτου
βάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σετιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέ-
ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο
1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερση
πολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγά-
λοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρί-
σκεταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλιστα
στο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύοοικοδομι-
κάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρί-
σκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο
,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκαναγνωρίζειπολύ
καλάΑγγλικά και Ιταλικά
ή καιΔικηγόρος με αντι-
κείμενοΔημόσιεςΣχέσεις
εξωτερικού. Πληρ. τηλ.:
6970463054.

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤΑΧΙμε ειδική
άδειακαικοπέλαγιαγραφείομεγνώ-
σειςΗ/Υ.Πληρ.τηλ.:2331071553.

ΕΤΑΙΡΙΑ, μέλος του δικτύου
Coffee Berry, ζητά να προσλάβει
άμεσα γιαστελέχωση του καταστή-
ματος στηΒέροια, Barista καιπω-
λητές λιανικής.Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προηγούμενη εμπειρία
σεαντίστοιχηθέση.Μόνιμηεργασία
καιμισθόςβάσηεμπειρίας.Αποστο-
λή βιογραφικών στο Coffeeberry.
veroia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης αρτοποιείου
γιαμόνιμηαπασχόλησησεφούρνο
στην Πατρίδα.Απόφοιτος σχολής
ή προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.:
6944271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κουζί-
να να εργασθεί σε ταβέρνα για
Σάββατο και Κυριακή. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για να
εργασθούνσεταβέρναγιαΣάββα-
τοκαιΚυριακή.Τηλ.:6972012622
κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόροςγιαναερ-
γασθει Σαββατοκύριακο στην τα-
βέρνατου«Χαρατσή»στηΒεργίνα.
Πληρ.τηλ.:6906404964.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμαραγκόςναεργασθεί
σε βιοτεχνία, πλήρεςωράριο, μό-
νοπρωϊνά,ασφάλιση.Θαεκτιμηθεί
προϋπηρεσία.Τηλ.:6951226409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςμεδικότου
μηχανάκι.Γιαπληροφορίεςστοτηλ.
6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιατοσέρβις,
άνω των 20 ετών, για την κουζινα
βοηθητικόπροσωπικόκαιγιατηλά-
ντζα,απόταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:
2331070846,ώρες επικοινωνίαςα-

πότις12μ.καιμετά.
ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοέμπειρογιατοκυ-

λικείοστοΝοσοκομείοΒέροιας.Ώρες
επικοινωνίαςγιαενημέρωση6.00μ.μ.
έως8.00μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή για

εργασίασε λογιστικό γραφείο.Απα-
ραίτητη, τριετής τουλάχιστονπροϋ-
πηρεσία.Τηλέφωνο:2331021106.Α-
ποστολήβιογραφικώνστοygronat@
hotmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει μηχανολόγο – 

μηχανικό παραγωγής  
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε

ανάλογηθέση
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπαρόμοια

θέσηστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
·Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
·Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Erp)
·ΔίπλωμαΓκατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
·Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςκαιμόνιμηαπασχόληση,
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

Η εταιρία Panini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει εργάτες / 
εργάτριες παραγωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γενικήπροϋπηρεσίασεβιοτεχνική-βιομη-

χανικήπαραγωγή
•Επικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•ΠλήρηΑπασχόληση
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμανέαςθέσηςεργα-
σίαςΒΟΗΘΟΥΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρί-
ουτης.

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηλογιστηρίου
•ΓνώσηΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνERP
•ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
ΠαροχέςΕταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

2021βιογραφικόώστε ναπεράσουναπόπροσωπικήσυνέντευξη
καιναγίνειάμεσαηπρόσληψήτους.Κατάθεσηβιογραφικώνστην
έδρατηςεταιρίας,είτεσεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr,
καιστις2περιπτώσειςεπιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

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

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό,απόφοιτουςΤΕΙ–ΕΠ.Α.Λ. :Μη-

χανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυτοματι-
σμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

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



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντίδαγε-

ρόντωνγιακάποιεςώρεςήκαιγια24ω-
ρηβάση,καθαριότητασπιτιών,γραφεί-
ωνκαισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

απόφοιτος κλασικού τμήματιος,
με πολύχρονη διδακτική πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητέςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυ-
κείου.Ειδικέςτιμέςσεαδέλφιακαι
σε γκρουπ 2-3 ατόμων. Θερινά
μαθήματα  κάλυψης κενών που
δημιουργήθηκαν λόγωπανδημίας.
Τμέςπροσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:

6973387996&2331304510.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμίασο-

βαρή κυρία  έως 55 ετών.Πληρ.
τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.: 23310
62621.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτηταπροσόνταόρεξη,κέφιγιαδουλειάκαιδημιουργία.
Πλήρεςωράριο,Ασφάλιση.Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη

θέση εργασίας.Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν.Πληροφορίες
και βιογραφικά στοmail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπωςστο κεντρικό κατάστημαΜΙΑΟΥΛΗ17στηΒέροια
(8.00-11.00π.μ.)

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

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

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφάλισε και για 
τη νέα σχολική χρονιά 2021 – 2022 τις αναγκαίες θέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων 
και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε όλη την Κεντρική 
Μακεδονία, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφά-
σεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Οι γονείς που έχουν την επιμέλεια των παιδιών θα μπο-

ρούν να διασφαλίσουν θέση γι’ αυτά σε βρεφικούς, βρεφονη-
πιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς ολοκληρωμένης φροντίδας, σε Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών, σε βρεφονηπια-
κούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας 
για προνήπια με αναπηρία και σε Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
αναπηρία.

«Και για τη νέα σχολική χρονιά, η Περι-
φέρεια είναι έτοιμη εγκαίρως να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες των οικογενειών, διασφα-
λίζοντας εκατοντάδες θέσεις στις δημόσιες 
και ιδιωτικές δομές φροντίδας και φιλοξε-
νίας των παιδιών, ώστε οι γονείς τους να 
μπορούν να εργαστούν και τα παιδιά να 
λάβουν από εξειδικευμένο προσωπικό τις 
γνώσεις και τη φύλαξη που πρέπει. Επί 
επτά χρόνια, από τη σχολική περίοδο 2015 
– 2016, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας παραμένει στο πλευρό των γονέων και 
στην προσπάθειά τους να εναρμονίσουν 
την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή 
τους. Έτσι επιτυγχάνουμε την αύξηση της 
απασχόλησης και τη διατήρηση κυρίως των 
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες 
με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας 
με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την 
ουσιαστική διευκόλυνσή τους να ανταπο-
κριθούν στους απαιτητικούς ρόλους τους, 
της γονικής μέριμνας και της παιδικής προ-
στασίας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η διάθεση των θέσεων θα γίνει μέσω 
voucher, με τις προβλεπόμενες προϋποθέ-
σεις. Προτεραιότητα έχουν γυναίκες κάτω 
του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζό-
μενες), αλλά και γυναίκες με χαμηλό οικο-

γενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζό-
μενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  16

P Κι εγώ που νόμιζα ότι είχε τελειώσει ο 
Μεσαίωνας…

 
P Εις θάνατον πρόοδος και η επιστή-

μη. Οργάνωση πυράς: οι μάγισσες του 
Ίστγουικ και του Σάλεμ ομού.

 
P Όλοι το βράδυ πλατεία, σε συγκέ-

ντρωση κατά της υποχρεωτικότητας της τε-
χνητής νοημοσύνης.

 
P Όταν αρρωσταίνουμε, προστρέχου-

με στον γιατρό μας. Όταν θεραπευόμα-
στε, πάμε πλατεία.

 
P Από βδομάδα, μαζική συγκέντρωση υ-

πέρ της επαναφοράς της νόσου του Χάνσεν. 

Όλοι Νησί.
 
P Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είμαι 

κάποιος πλέον κι εγώ.
 
P Οι άνθρωποι στους δρόμους υπέρ της 

μη υποχρεωτικότητας του εμβολίου. Οι ελλη-
νικές σημαίες, υπέρ του Αντετοκούμπο.

 
P Θαρρώ και υπέρ της ελληνικότητας 

της Μακεδονίας, εν μέρει.
 
P Τώρα όλοι τον αγαπούν και τον απο-

θεώνουν. Πέρασαν και δεν Αντετοκούμπη-
σαν…

 
P Μέχρι κι ο Τσιάρτας το γύρισε το 

παραμύθι. Του Χανς 
Κρίστιαν Έρικσεν. 

 
P Πάντως αν είχα-

με ΠαΣοΚ, με το πρω-
τάθλημα των Μπακς 
θα είχε θεσμοθετηθεί 
τριήμερη αργία.

 
P Κι άντε τώρα 

να μάθεις πού πέ-
φτει το Milwaukee 
Wisconsin USA. 

 
P Η μητέρα του 

Γ ι ά ν ν η  π ο υ λ ο ύ σ ε 
πράγματα στον δρόμο. 
Εμείς Ριχάρδο.

 
P Κινητοποίηση 

κατά του υποχρεωτι-
κού εμβολιασμού την 
Παρασκευή.  Κατά 
του με το ζόρι Έλλη-
νας ο Αντετοκούμπο 
το Σάββατο.

 
P Και:
 
Ένας ναυαγός ο οποίος ήταν σε ένα νησί 

για 5 χρόνια με δυο κοπέλες, είχε βαρεθεί 
μόνος του χωρίς κανένα φίλο άντρα για να 
κάνει παρέα. Επίσης είχε κουραστεί από 
τη ρουτίνα της εβδομάδας: Δευτέρα – Τε-
τάρτη – Παρασκευή πήγαινε με την πρώτη 
κοπέλα και Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο με 
τη δεύτερη. Ήταν ο μόνος άνδρας στο νησί 
και έπρεπε να τις ικανοποιεί στο 100%, γιατί 
διαφορετικά είχαν πολλά νεύρα και γινόταν 
πανικός από τους τσακωμούς. Έτσι του είχε 

μείνει μόνο η Κυριακή για να ξεκουράζεται. 
Παράλληλα, έκανε προσευχές να ναυαγήσει 
στο νησί ένας άνδρας για να κουβεντιάζει για 
μπάλα και για να τον ελαφρώσει και λίγο από 
το βαρύ πρόγραμμά του. Μια μέρα, βλέπουν 
μία σχεδία να πλησιάζει στο νησί και πάνω 
ένας άντρας να κάνει κουπί. Τον βλέπουν οι 
γυναίκες και φωνάζουν:

– Ένας άνδρας, ένας άνδρας!
– Αχ καλέ πού; αναφωνεί με περίσσεια 

χάρη ο άνδρας από τη σχεδία.
Και ο ναυαγός απογοητευμένος:
– Φτου! Πάει και η Κυριακή!

Κ.Π.

Τις θέσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας 
παιδιών στις αντίστοιχες δομές, διασφάλισε 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη νέα σχολική χρονιά 
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