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Δημοσιογραφική έρευνα 
«γκρεμίζει» την Μαφία

των πλαστών τεστ Covid
  Όσο κι αν προσπαθούν να προσάψουν ιδιοτελείς 
σκοπούς και εξαρτημένα συμφέροντα στα ΜΜΕ, 
έρχεται μια τέτοια αποκάλυψη, όπως αυτή του 
κυκλώματος των πλαστών τεστ κορωνοϊού 
στην Κρυσταλλοπηγή και αποδεικνύει ότι η 
δημοσιογραφική έρευνα και η δύναμη των ΜΜΕ 
λειτουργεί, δρά, «χτυπά» και αποκαλύπτει! Η καλά 
στημένη «μηχανή» με τις πλαστές άδειες και τεστ που 
έδιναν «διαβατήριο» για την Ελλάδα σε Αλβανούς 
υπηκόους και τα τεράστια κέρδη που αποκόμιζαν οι 
επιτήδειοι, τινάχτηκαν στον αέρα. Από δω και πέρα 
η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα να ξεδιαλύνει 
τις λεπτομέρειες και να οδηγήσει μπροστά στην 
δικαιοσύνη τους ασυνείδητους που θέλησαν ακόμη 
και εν μέσω πανδημίας να πλουτίσουν εις βάρος της 
Δημόσιας Υγείας.  
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Κλήμεντος, Πέτρου Αλεξανδρείας

Γρίπη ή απλό 
κρυολόγημα;

Πολλοί είναι αυτοί που μπερδεύουν ένα
κοινό κρυολόγημα με τη γρίπη, της οποίας
τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα και
σοβαρά.

Καιταδύοπροκαλούνταιαπόιούς.Ωστό-
σο,τασυμπτώματατηςγρίπηςσυνήθωςξεκι-
νούναπότομαμευψηλόπυρετό,πονοκέφα-
λο και συνοδεύεται από κόπωση, μύτηπου
τρέχεικαιβήχα.Αντίθετα,τασυμπτώματατο
κρυολογήματος δεν είναι απότομα καιπερι-
ορίζονται στην μύτη και στο λαιμό με κύρια
συμπτώματατοφτάρνισμα,τονβήχα,τονπο-
νόλαιμοκαιτομπούκωμα.Ανυπάρχειπυρε-
τόςδενείναιυψηλός,κάτωαπό38βαθμούς.

Σε κάθε περίπτωση δεν παραβλέπουμε
κανένασύμπτωμα και μιλάμε με τον γιατρό
μας.

Γιάννης Αβραμίδης: 83 χρόνια με «το κεφάλι ψηλά
και τον λαιμό αλύγιστο»

«Tοκεφάλιψηλάκαιολαιμόςαλύγιστος»!Αυτή
τησυμβουλήτουκαθηγητήτουστηνΓερμανία,κου-
βαλάειμέχρικαισήμερα,στα83τουχρόνια.ογνω-
στός χειρουργός τηςΒέροιας, ΓιάννηςΑβραμίδης,
που μετά πόνουψυχής κατέθεσε τα χειρουργικά
εργαλείαμετάαπό56χρόνιακαθημερινήςδουλειάς.
Για τη ζωή τουαπό τηΘεσσαλονίκη,στηΓερμανία
καιπάλιπίσωστηΒέροια, μιλάει στοπρώτο, από
μιασειράpodcasts,πουέκανεηΔημόσιαΒιβλιοθή-
κηΒέροιας, γιορτάζονταςδιαδικτυακά τα10 χρόνια
μετά την απονομή τουΒραβείου «Πρόσβαση στη
Μάθηση» από το ΊδρυμαBill andMelindaGates.
Χωρίς να μασάει τα λόγια του μίλησεστον επίσης
ιατρό,ΑντώνηΛιόλιο που έκανε την συνέντευξη,
γιατηνιατρική,τουςγιατρούςκαιτοντρόποπουα-
σκούντολειτούργημάτους,εκτιμώνταςότιηΕλλάδα
έχειμιααξιόλογηδυναμικήστοντομέααυτό.Δενπα-
ρέλειψεβέβαιανααναφερθείκαιστακακώςκείμενα
τουκλάδου.

Μίλησεγιατηνπροσωπικήτουζωή,τηνοικογένειακαιταπαιδιάτουκαιλύγισεόταναναφέρθηκεστηνπεριπέτεια
τουεγγονούτουΜιχάλη,μετάτοατύχημάτουσεαθλητικόχώρο.

ΌσοιέτυχανιατρικήςπερίθαλψηςαπότονΓιάννηΑβραμίδηστηνκλινικήτου,τονθυμούνταιναέχειπάνταέναμου-
σικόσκοπόσταχείλη…Ογιατρόςπουχειρουργούσεακούραστα,τραγουδώντας…

Τουευχόμαστεμόνοχαρέςστοεξήςστηζωήτου!
Στοhttp://future.libver.gr/podcasts/μπορείτεναακούσετε τηνσυνέντευξηκαιόλαταpodcastsπουθαακολουθή-

σουνμεανθρώπουςτηςπόλης.

Συνεχίζειωςσυντονίστρια
ΕκπαιδευτικούΈργου
του3ουΠΕΚΕΣ,
ηΑντωνίαΧαρίση

Απόμιανέαθέσησυνεχίζειναεργάζεταιγιατηνεκπαί-
δευση, η μέχριπρότινος διευθύντρια του 9ουδημοτικού
σχολείουΝάουσας,ΑντωνίαΧαρίση.Τηθέσητηςσυντο-
νίστριας ΕκπαιδευτικούΈργου του 3ουΠεριφερειακού
ΚέντρουΕκπαιδευτικούΣχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κεντρικής
Μακεδονίας(Ημαθία,Πέλλα,Πιερία),τηνοποίαανέλαβε
από τις18Νοεμβρίου.Μεανάρτησή της έστειλε έναμε-
γάλο ευχαριστώσε όλους τουςσυνεργάτες και συνοδοι-
πόρους της όλα αυτά τα χρόνια, εκπαιδευτικούς, γονείς
και βοηθητικόπροσωπικό του σχολείου, καθώς και το
προσωπικό τηςΔιεύθυνσηςΠρωτοβαθμιαςΕκπαίδευσης
Ημαθίας ... Και κυρίως μιαπολύ μεγάλη αγκαλιάστους
μικρούςμαθητέςτης,όπωςγράφει.Ευχόμαστε,μιακαλή
νέαθητεία!

ΑύριοστηΝάουσακαιτηνΠέμπτηστηΒέροια
οΕΟΔΥγιαrapidtests

Rapid tests σε δημότες, δηλαδή δειγματο-
ληπτικούςελέγχουςταχείαςανίχνευσηςαντιγό-
νουCovid-19,με τηνδιαδικασίαdrive-through
ξεκινάει απόαύριοοΕΟΔΥστηνπεριοχή του
γηπέδουΝάουσας.Μιαδιαδικασίαμέσααπό
τοαυτοκίνητότηστιγμήδιέλευσήςτουςαπότο
προαναφερόμενο σημείο, έχοντας μαζί τους
τονπροσωπικόαριθμόυγείαςΑΜΚΑκαιδηλώ-
νονταςτοκινητότουςτηλέφωνο.

Rapid tests σε οδηγούς θα γίνουν και για
τονΔήμοΒέροιας τηνΠέμπτη στοΔΑΚΜα-
κροχωρίου, σεώρες που θα ανακοινωθούν
σήμερααπότονΔήμο,ενώασκούνταιπιέσεις
ώστε ναπαραμείνει το συνεργείο του ΕΟΔΥ
και τηνΠαρασκευή για να διεξαχθούν ακόμη
περισσότερατεστ.

Επιβεβαιώθηκε άμεσα  δηλαδή, αυτόπου
είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα
στοναέρατουΑΚΟΥ99.6οδήμαρχοςΒέροιας

Κ.ΒοργιαζίδηςότιγίνονταιενέργειεςγιαναέρθειτοdrivethroughκαιστηνΒέροια.
Γιατηνσυγκεκριμένημετακίνησηsmsμεαριθμό1στο13033.

Σταθερήκαισυνεχώς
βελτιούμενηηυγεία

τουμητροπολίτηΓεωργίου
«Σταθερήκαισυνεχώςβελτιούμενη»είναιηκατάστασητου

μητροπολίτηΚίτρους, Κατερίνης καιΠλαταμώνος Γεωργίου,
πουδιαγνώστηκε θετικόςστον κορονοϊό και νοσηλεύεται για
4ηημέραστονοσοκομείοΑΧΕΠΑτηςΘεσσαλονίκης, ευχαρι-
στώντας  τηδιοίκησητουΑΧΕΠΑκαι το ιατρικόκαινοσηλευ-
τικόπροσωπικό,τόσογιατηφροντίδαπουπροσφέρουνστον
ίδιο,όσοκαι«για τον επαγγελματισμό, τησοβαρότητακαι τη
θυσιαστικήπροσήλωσηστηνάσκησητουέργουτους».

Τιςευχέςμαςστονκ.ΓεώργιοΧρυσοστόμου,γιασύντομη
ανάρρωση!
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Χρήστος Κούτρας: Απαντώ στον Τ. Μαυρογιώργο προς αποκατάσταση 
της αλήθειας για την επέκταση του Νοσοκομείου της Βέροιας

Στον  τέως διοικητή του Νοσοκομείου της Βέροιας κ. Μαυρογιώργο, απαντάει  ο   Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής κ. Κούτρας Χρήστος, με το παρακάτω δημο-
σίευμα: 

«Σήμερα, εν μέσω πανδημίας, που το Νοσοκομείο μας ασψυκτιά από έλλειψη κλινών για ασθενείς με πνευμονία από covid19 και αναγκαζόμαστε να διασωληνώνουμε ασθενείς εκτός ΜΕΘ 
σε θαλάμους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ασθενών διασωληνωμένων σε άλλη ΜΕΘ νοσοκομείων της Β. Ελλάδας ή της Θεσσαλίας, επέλεξα να απαντήσω στον τέως διοικητή 
του Νοσοκομείου της Βέροιας κ. Μαυρογιώργο προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την επέκταση του Νοσοκομείου της Βέροιας:

1)Φορέας εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου ήταν οι Κτιριακές Υποδομές (τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με υπουργό τον κ. Σπίρτση) και η Περιφέρεια της Κεντρικής 
Μακεδονίας με περιφερειάρχη τον κ.Τζιτζικώστα ήταν η διαχειριστική αρχή του έργου. Η σύνταξη  των ΑΠΕ και οι επανειλημμένες παρατάσεις εκτέλεσης του έργου, δίνονταν από τις Κτιριακές 
Υποδομές.

2)Ενώ το έργο έπρεπε να παραδοθεί στα μέσα του 2016,υπήρξε απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση   προκειμένου να δοθεί η λύση της υποκατάστασης της εργολαβίας του κ. Καλογρίτσα 
της εταιρείας Τοξότης ΑΕ η οποία χρεοκόπησε, από τον εργολάβο της εταιρείας Pyramis το Μάιο του 2019 ! Όλα αυτά τα χρόνια δεν έπρεπε να κινητοποιηθείτε εσείς, οι βουλευτές του νομού, 
ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης και όλοι οι φορείς του  νομού και να μεταβείτε στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (Κτιριακές Υποδομές) όσες φορές κι αν χρειαζόταν για να δοθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα λύση στο αδιέξοδο; Δεν είχε ενημερωθεί ο  αναπληρωτής Υπουργός Υγείας υπεύθυνος για τα νοσοκομεία της χώρας κ. Πολάκης ὀτι το έργο της επέκτασης καρκι-
νοβατεί ώστε να ενδιαφερθεί;

3)Όσον αφορά τις αιχμές προς το πρόσωπό μου για ενδεχόμενη δική μου αδιαφορία(;) εκπλήσσομαι από τη μικροψυχία που επιδεικνύετε. Νομίζω ότι οι πολίτες της Ημαθίας έχουν μνήμη και κρίση και γνωρίζουν τις 
τεράστιες προσπάθειες που έκανα και κάνω για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του νομού. 

Μετά τιμής
Κούτρας Χρήστος

Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής»

Η έρευνα του TOP CHANNEL Αλβανίας και οι ενέργειες της ακτιβίστριας από τη Βέροια αποκάλυψαν... 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ με πλαστά Τεστ Covid
-Το κύκλωμα «περνούσε» τους πελάτες με τα «μαϊμού» έγγραφα από την Κρυσταλλοπηγή 

-Εκπρόσωπος Μεταναστών στον ΑΚΟΥ 99.6: ” Όποιος πειράξει αυτό που έχουμε χτίσει θα μας βρει μπροστά του!”
Το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού στην Κρυσταλλοπηγή, 

ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο παρά-
νομης εισόδου Αλβανών πολιτών στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας 
πλαστά έγγραφα. Η αποκάλυψη ήρθε μετά από δημοσιογραφική 
έρευνα που κάνει εδώ και μήνες ομάδα του τηλεοπτικού καναλιού 
της Αλβανίας TOP CHANNEL, με το οποίο έχει συνεργασία και έχει 
εξασφαλίσει πληροφορίες ο ΛΑΟΣ. 

Παράλληλα σε συνέντευξή της η ακτιβίστρια Armida Plangarica 
του συλλόγου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ», ζωντανά 
μέσω Skype στην εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά το μεσημέρι της Παρα-
σκευής, έκανε αποκαλύψεις για τεράστια οικονομικά συμφέροντα 
και στημένη «μηχανή» που έμπαζε στην Ελλάδα Αλβανούς με πλα-
στά πιστοποιητικά, ενώ υπογράμμισε ότι με κάθε προσπάθεια  θα 
διαφυλάξουν  αυτά που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογραφικής έρευνας του 
TOP CHANNEL Αλβανίας, την τεράστια «μπίζνα» είχαν στήσει γρα-
φεία μεταφοράς Αλβανών μεταναστών που επέλεξαν τον συνοριακό 
σταθμό της Κρυσταλλοπηγής, όπου δεν υπάρχει αυστηρός έλεγχος 
και δεν διεξάγεται επιβεβαιωτικό rapid test για τον κορωνοϊό. Ει-
κάζεται και προφανώς θα ερευνηθεί από τις αλβανικές αρχές και 
το ενδεχόμενο να υπήρχε εμπλοκή ή ανοχή από μέρους κρατικών 
υπαλλήλων που διεξήγαγαν τους ελέγχους. 

Πώς το κύκλωμα  «κλείδωνε»
 όλες τις ημερήσιες άδειες

Τα συγκεκριμένα γραφεία χορηγούσαν έναντι αμοιβής τα δύο 
έγγραφα που απαιτούνται στον Αλβανό υπήκοο για να εισέλθει στην 
Ελλάδα, την άδεια PLF και ένα αρνητικό τεστ κορωνοϊού. Οι μεν 
άδειες PLF ήταν προκρατημένες από αυτά τα γραφεία μέσω του η-
λεκτρονικού συστήματος με άσχετα ονόματα και για μεγάλο αριθμό, 
δυσχεραίνοντας την διέλευση απλών ταξιδιωτών που ήταν έξω από 
το «κόλπο» και έπρεπε να περιμένουν ουρά στον συνοριακό σταθ-
μό, αφού οι 300 άδειες για συγκεκριμένα άτομα ημερησίως ήταν δε-
σμευμένες από τις εν λόγω εταιρείες. Όποιος ήθελε να περάσει τα 
σύνορα, έπρεπε να απευθυνθεί σε αυτά τα γραφεία, να πληρώσει 
και με μια εύκολη διαδικασία μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, διόρ-
θωναν την άδεια PLF και εμφάνιζαν το όνομα του πελάτη τους που 
ήθελε να ταξιδέψει. 

 «Φασόν» τα πλαστά τεστ κορωνοϊού
Το χειρότερο όμως ήταν η χορήγηση του πλαστού τεστ κορωνο-

ϊού. Είχαν οι επιτήδειοι στην διάθεσή τους ένα πόρισμα αρνητικού 
τεστ από το εγκυρότερο και αναγνωρισμένο διαγνωστικό κέντρο 
της Αλβανίας και με μια «χονδροειδή» παρέμβαση στον υπολογι-
στή, αλλάζοντας απλώς κάθε φορά το όνομα και την ημερομηνία, 
χορηγούσαν το αρνητικό τεστ κορωνοϊού στον ενδιαφερόμενο 
πελάτη τους που ήθελε να περάσει τα σύνορα. Αξίζει να σημειω-
θεί, όπως μας ανέφερε ο Αλβανός δημοσιογράφος που ήταν στην 
ομάδα έρευνας του σκανδάλου, ότι παρά το γεγονός ότι το κανονικό 
τεστ στοιχίζει 100-120€ και το πλαστό γύρω στα 260-280€, τιμή 
υπερδιπλάσια, αρκετοί προτιμούσαν να αγοράζουν απευθείας το 
πλαστό για να μην καθυστερούν και να περνούν χωρίς αγωνία στην 
Ελλάδα. Φυσικά η «μηχανή» ήταν στημένη και λειτουργούσε μόνο 
στην Κρυσταλλοπηγή, αφού στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς 
υπάρχει κλιμάκιο Ελλήνων γιατρών που κάνει επιβεβαιωτικά rapid 

test για κορωνοϊό και δεν μπορούσαν 
να περάσουν από εκεί. 

Εμπλέκουν το όνομα Αλβανής 
γιατρού υποψήφιας βουλευτή

Το κύκλωμα δρούσε με έδρα την 
Κορυτσά, ενώ στη γειτονική χώρα 
ξέσπασε σάλος όταν διαπιστώθηκε 
πως σε ψευδεπίγραφη βεβαίωση για 
αρνητικό τεστ υπήρχε η υπογραφή 
της γιατρού Σαϊμίρα Λάτσι, υποψή-
φιας βουλευτού με το κόμμα του Ιλίρ 
Μέτα, σημερινού προέδρου της Αλ-
βανίας.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο 
Top Channel, η γιατρός διεγράφη 
από τα μητρώα του κόμματος, αν 
και η ίδια αναφέρει πως πλαστογρα-
φήθηκε η σφραγίδα και η υπογραφή 

της. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες τα Τίρανα θεωρούν πως 
η «μαφία των τεστ» μέσα σε τρεις μήνες «έκλεισε» περίπου 9.000 
θέσεις από την ανοιχτή πλατφόρμα της Ελληνικής πολιτικής προ-
στασίας ενώ είναι άγνωστο πόσοι απ’ αυτούς έφεραν στην Ελλάδα 
και τον ιό από τον οποίο ίσως να είχαν προσβληθεί.

Η ακτιβίστρια της «Αλληλεγγύης Μεταναστών Βέροιας»: 
«Όποιος τολμήσει να πειράξει αυτό που έχουμε χτίσει

 θα μας βρει μπροστά του!»
Η Armida Plangarica ακτιβίστρια και εκπρόσωπος  του συλλό-

γου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» που φιλοξενήθηκε 
ζωντανά μέσω Skype στην εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά το μεσημέρι 
της Παρασκευής, μίλησε για τεράστια οικονομικά συμφέροντα που 
«γκρεμίζονται» από την αποκάλυψη του σκανδάλου με τα πλαστά 
τεστ. «Όταν ανοίγαμε τα σύνορα αγχωμένοι να σώσουμε χιλιάδες 
αλβανικές και ελληνικές οικογένειες από την ανεργία και  τις δυσμε-
νείς οικονομικές συνθήκες που προκάλεσε η Πανδημία, ποτέ δεν 
σκεφτήκαμε ότι ανεύθυνα άτομα  απέναντι στην πατρίδα και στον 
γείτονα που μας άπλωσε το χέρι συνεργασίας, θα μας ντρόπιαζαν 
με τον πιο χειρότερο δυνατόν τρόπο. Μέσα σε λίγες μέρες κατέ-
στρεψαν ότι χτίσαμε σε 7 μήνες. Έδρασαν βλαπτικά απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο ως διακινητές ανθρώπων και ως πλαστογράφοι 
αποτελεσμάτων τεστ  COVID, εκθέτοντας σε κίνδυνο εκατοντάδες 
άτομα και από τις δύο πλευρές των συνόρων», περιέγραψε χαρα-
κτηριστικά την κατάσταση. Υπεραμύνθηκε της συνεργασίας που 
έχουν Ελλάδα και Αλβανία στο πεδίο της εποχικής εργασίας και τό-
νισε ότι η ομάδα που έχει δημιουργηθεί με επικεφαλής τον Χρήστο 
Γιαννακάκη, αλλά και στελέχη από τα αρμόδια υπουργεία και τους 
τοπικούς συνεταιρισμούς, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια νόμιμη 
διαδικασία που παρέκαμψε την δαιδαλώδη γραφειοκρατία και εξυ-
πηρετεί και τις δύο πλευρές.  «Όποιος τολμήσει να πειράξει αυτό 
που έχουμε χτίσει μέχρι τώρα θα μας βρει μπροστά του γιατί αυτή 
η διαδικασία ήρθε για να μείνει και δεν ήταν κάτι ευκαιριακό», είπε 
χαρακτηριστικά η κα Plangarica. Ωστόσο επεσήμανε ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των Αλβανών εργατών που εισήλθαν στην Ελλάδα έγι-
νε με νόμιμο και ασφαλή τρόπο και δεν μπορεί να αμαυρωθεί αυτή 
η προσπάθεια από την εγκληματική και ασυνείδητη ενέργεια αυτού 
του κυκλώματος. «Πάνω από 10.000 εργάτες ήρθαν στην Ημαθία 
από τις 16 Μαΐου με το νόμιμο και ελεγχόμενο τρόπο», τόνισε η 
ακτιβίστρια.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας   
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν  για την 

ευγενική τους προσφορά:
1) Την οικογένεια της κ. Καρυπίδου Σοφίας, για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, για δύο γεύματα, στη μνήμη της κό-

ρης και αδελφής τους Τράιου Εριφύλλης, με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατό της.
2) Την οικογένεια Καλαμπαλίκα για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, για ένα πλήρες γεύμα, στη μνήμη προσφιλών 

προσώπων.
3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
4) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.
5) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά, δέκα κιλά μακαρόνια, και τρία λίτρα λάδι για ένα γεύμα στη μνήμη προ-

σφιλών νεκρών.
6) Την εταιρεία τυροκομικών « ΜΠΕΛΑΣ» και τον κ. Χατζηγιάννη για τα εξήντα κιλά τυρί φέτα σε ατομικές με-

ρίδες.
7) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά ρύζι, δύο κιλά φακές, και ένα λίτρο λάδι, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
10)Ανώνυμη κυρία για τα τρία κιλά φασόλια, τρία κιλά φακές, και τρία κιλά ρεβίθια.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά το Γ’ Σύ-
στημα Προσκόπων Βέροιας για την προ-
σφορά ειδών ρουχισμού προς κάλυψη 
των καθημερινών αναγκών των ανήλικων 
παιδιών ωφελούμενης μητέρας του Ξενώ-
να Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας. 

Πιο συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία του 
συστήματος, με επικεφαλής τον Αρχηγό 
Βαγγέλη Παπαχαραλάμπους, πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στα γραφεία του Συλλό-
γου μας (Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια), 
με «ευλαβική» τήρηση όλων των υγειο-
νομικών μέτρων ασφαλείας του πρωτο-
κόλλου προστασίας της Πολιτείας από τη 
διασπορά του COVID19. 

Οι πρόσκοποι ενημερώθηκαν από ερ-
γαζομένους της δομής για τη λειτουργία 
του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας, καθώς 
και για τις δράσεις κοινωνικής ευαισθη-
τοποίησης του «Έρασμου» (Βιωματικά 
Σεμινάρια – Σχολές Γονέων) που αναφέ-
ρονται στον αγώνα πρόληψης και απομεί-
ωσης της βίας στην τοπική μας κοινωνία 
και διατύπωσαν την πρόθεσή τους για 
έμπρακτη στήριξη του έργου μας, σύμφω-
να με το πνεύμα του εθελοντισμού που 
διαπνέει τις εν γένει αρχές του προσκο-
πισμού. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επι-
χειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Δήμος Νάουσας: Δωρεάν 
παραχώρηση της πλατφόρμας  
electobox σε φορείς για την 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών
Την δυνατότητα της δωρεάν παραχώρησης της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  electobox σε φο-

ρείς του δήμου για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών δίνει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας. 
Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας του COVID-19, ο Δήμος Η.Π. της Νάουσας στέ-

κεται δίπλα στους κατοίκους της πόλης και μεριμνεί για την προστασία της υγείας τους. Ένα από τα προβλήματα 
που αναγνωρίζουμε είναι η δυσκολία διεξαγωγής των προγραμματισμένων εκλογών πολλών φορέων της πόλης 
μας, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί τον συνωστισμό των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα.

Ο Δήμος δίνει έμπρακτη λύση στο πρόβλημα αυτό, παρέχοντας δωρεάν ψηφιακές κάλπες σε όλους τους φο-
ρείς που εδρεύουν στην πόλη και αριθμούν έως και 1.000 μέλη.

Συγκεκριμένα, o Δήμος Νάουσας έχει εξασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση για όλους τους φορείς της πόλης στην 
υπερσύγχρονή πλατφόρμα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, electobox. Το electobox είναι μία πρωτοποριακή ελληνι-
κή εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών με την οποία κάθε φορέας μπορεί να διεξάγει εύκολα και με ασφάλεια 
κάθε είδους ψηφοφορία, τόσο με ενιαίο όσο και με πολλαπλά ψηφοδέλτια, όσο και κάθε μορφής δημοψήφισμα. 

Χάρη στο εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας και τους τεχνολογικά προηγμένους αλγόριθμους κρυπτογράφησης 
του, το electobox διασφαλίζει στο μέγιστο το αδιάβλητο των εκλογών και την μυστικότητα της ψήφου. Οι ψηφο-
φόροι μπορούν να ψηφίζουν εύκολα από όπου και αν βρίσκονται, μέσω του κινητού τους, του υπολογιστή τους ή 
του tablet τους. Τέλος, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα εκδίδονται σε αστραπιαίο χρόνο.

Για τη δωρεάν διεξαγωγή των εκλογών τους, όσοι φορείς της Νάουσας το επιθυμούν, αρκεί να συμπληρώ-
σουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άμεσα ένας ειδικός από την ομάδα του electobox θα επικοινωνή-
σει μαζί τους.

Πληροφορίες στο link: https://electobox.com/el/dhmos-hrwikhs-polhs-naousas

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν 

θερμά την Οικογένεια κ.Πασχαλίνας Κόγια , για την δωρεά του ποσού των 500 Ε , αντί 
40ήμερου μνημοσύνου , εις μνήμη Νικολάου Κόγια.

Επίσης ευχαριστούν θερμά:
-Τον κ.Σιουκιούρογλου Χρήστο , για την δωρεά σημαντικού χρηματικού ποσού , εις 

μνήμη των γονέων του.
-Την κ.Καλλιγά Σμαρούλα , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις 

μνήμη της μητέρας της Ασημίνας Κουικόγλου.
-Τους κ.Αθανάσιο Χολέβα και κ.Ελένη Μούρτζιου , για την δωρεά του ποσού των 

100 Ε , για τις εορτές των Χριστουγέννων.
-Την κ.Ζεμπηλιάδου Μαρία , για την ευγενική προσφορά ενός πρωινού στους Τρο-

φίμους του Ιδρύματος , εις μνήμη της μητέρας της Ουρανίας.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 70 Kgr Πατάτες , για τις ανάγκες του 

Γηροκομείου Βέροιας.
-Τις Οικογένειες κ.Ελένης Μποχωρίδου,κ.Πιπίνας Σακάλογλου και κ.Κατερίνας Πα-

παγιάννη , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος εις μνήμη του πατέρα και 
παππού τους Νικολάου Σακάλογλου.

-Την κ.Σοφία Μαστοροπούλου , για την ευγενική προσφορά 150 Kgr Πατάτες , για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Τα Τέκνα και τα εγγόνια Ναούμ Νέτσικα , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη του πατέρα και παππού τους  Ναούμ Νέτσικα.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη Γε-
ωργίου Παπαδόπουλου.

 Εκ της Δ/νσεως 

Ο φιλανθρωπικός μη 
κερδοσκοπικός σύλλογος  
γονέων και κηδεμόνων  α-
τόμων στο φάσμα του αυ-
τισμού Μ.Α.μ.Α(Μέριμνα 
Ατόμων με Αυτισμό),με 
έδρα τη Βέροια Ημαθίας, 
μέσω της επιστολής αυτής 
προς τον Πρωθυπουργό 
της xώρας ,κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη ,ζητά να μην 
εξαιρεθούν ΑμεΑ και οι οι-
κογένειές τους, από την οικονομική ενίσχυση 
προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ,σύμ-
φωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού 
από τη βουλή στις 12/11/2020.

Την επιστολή αυτή στηρίζουν και προ-
συπογράφουν  ,το ΔΣ του σχολείου Ειδικής 
Αγωγής Βέροιας ,το ΔΣ του ειδικού Νηπιαγω-
γείου Βέροιας και το ΔΣ του φιλανθρωπικού 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Η-
μαθίας ‘Τα παιδιά της άνοιξης’

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:
«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με αφορμή τις αποφάσεις της κυβέρνησης 

να ενισχύσει τις ευπαθείς κοινωνικές  ομά-
δες που επλήγησαν από την πανδημία του 
κορονοϊού, θα θέλαμε για ακόμη μια φορά 
να δείξετε κατανόηση και να καταβάλλετε 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμπερι-
ληφθούν στην οικονομική ενίσχυση όλα τα 

άτομα με αναπηρία  αλλά 
και όλες οι οικογένειες που 
κάποιο ή κάποια μέλη τους 
είναι ΑμεΑ.\

Στον καιρό της παν-
δημίας που πάρα πολλές 
επιχειρήσεις είναι σε ανα-
στολή ή έβαλαν λουκέτο α-
πασχολούσαν γονείς ΑμεΑ 
με αποτέλεσμα το μόνο ει-
σόδημα της οικογένειας ή 
του ατόμου με Αναπηρία 

να είναι το προνοιακό του επίδομα. Οι αυξη-
μένες ανάγκες που προκύπτουν όμως από 
την ίδια την αναπηρία(ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, είδη πρώτης ανάγκης, ένδυση, 
μίσθωση βοηθού για φροντίδα και φύλαξη του 
ανήλικου ΑμεΑ στο σπίτι, κ.α) εξακολουθούν 
να υφίστανται. Δεν τις σταματά η πανδημία! 

Είμαστε σίγουροι ότι θα επαναξιολογήσετε 
τις αποφάσεις σας και θα μας δείξετε ακόμη 
μια φορά όπως και πέρυσι, που μετά από πά-
ρα πολλά χρόνια δόθηκε μέρισμα στα ΑμεΑ 
και τις οικογένειές τους, ότι για την κυβέρνησή 
σας τα παιδιά μας κι εμείς που τα μεγαλώνου-
με με τόση αγάπη και κόπο συνάμα δεν είμα-
στε μόνο ευπαθής ομάδα αλλά και πολίτες 
που αποτελούν άμεση προτεραιότητά σας.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ

 (Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό)

Στήριξη των ΑμεΑ και των 
οικογενειών τους που 
έχουν πληγεί από την

πανδημία ζητά η Μέριμνα 
ατόμων με Αυτισμό



Με Κοινοβουλευτική Ανα-
φορά προς τους Υπουργούς 
Οικονομικών και Εργασίας 
παρεμβαίνει ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας, ζητώντας  την άμεση 
λήψη οικονομικών μέτρων για 
την επιβίωση του κλάδου των 
ΤΑΞΙ.

Όπως αναφέρει και η επι-
στολή προς τον Τάσο Μπαρ-
τζώκα από το Σωματείο Ιδι-
οκτητών ΤΑΞΙ Ν. Ημαθίας, ο 
κλάδος των ταξί έχει δοκιμα-
στεί σκληρά από την αρχή της 
πανδημικής κρίσης και εξακο-
λουθεί να δοκιμάζεται. Η πλη-
ρότητα των ταξί είναι σήμερα 
η μικρότερη, σε σχέση με τα 
υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, 
με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες 
αυτοκινητιστές να μην μπο-
ρούν να καλύψουν τα έξοδα 
συντήρησης τους.

Ως εκ τούτου, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας διαμεσολαβεί στην πολιτική ηγεσία, αξιώνοντας την περαιτέρω οικονομική υπο-
στήριξη τους, με μέτρα που θα περιλαμβάνουν:

• Ένταξη των αυτοκινητιστών ταξί στις πληγέντες επιχειρήσεις
• Άρση του αποκλεισμού των Ε.Δ.Χ Ταξί από ενωσιακά-εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα
• Ειδική Αποζημίωση από τις Περιφέρειες για τα ακυρωμένα μαθητικά δρομολόγια, λόγω της 

υγειονομικής κρίσης
• Μείωση τελών στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
• Επιδότηση για αγορά ταξιμέτρων και ταμειακών μηχανών
Υπενθυμίζεται ότι ο Τάσος Μπαρτζώκας, από την αρχή της πανδημικής κρίσης έχει πα-

ρέμβει πλείστες φορές προς την πολιτική ηγεσία, ζητώντας στοχευμένα μέτρα για όλους τους 
πληττόμενους επιχειρηματικούς κλάδους (μείωση προκαταβολής φόρου, ένταξη ατομικών 

επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό στην επιστρεπτέα προκαταβολή), ενώ 
πρόσφατα με επιστολή του αιτήθηκε την αναστολή της καταβολής των 
ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών για επαγγελματίες που εξακο-
λουθούν τη δραστηριότητα τους. Δηλώνει δε, ότι βρίσκεται στο πλευρό 
όλων των επαγγελματιών.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια 

το Δήμο Βέροιας και προσωπικά τους αντιδημάρχους Γεωργία 
Μπατσαρά και Βασίλη Παπαδόπουλο, καθώς και τις Ευγενία 
Καβαλάρη και Βούλα Αγγελή, για τη μέριμνα και βοήθεια στο 
θέμα της κηδείας της συζύγου και μητέρας μας Αγγελικής Μαυ-
ροφίδη.

Με ειλικρινείς ευχαριστίες
Οικογένεια Ουσακώφ

Κοινοβουλευτική 
Παρέμβαση του Τάσου 

Μπαρτζώκα για τη στήριξη 
των αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ

Ερώτηση της Φρόσως Καρασαρλίδου 
για το “πράσινο τέλος” στην κατανάλωση 

πετρελαίου κίνησης και τις 
επιπτώσεις του στους αγρότες

Ερώτηση που αφορά στην επιβολή από την κυβέρνηση “πράσινου τέλους” στην 
κατανάλωση πετρελαίου κίνησης και τις επιπτώσεις του στους αγρότες, κατέθεσε η 
βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Φρόσω Καρασαρλίδου, 
την οποία συνυπογράφουν 35 βουλευτές του κόμματος.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση:
Για μία ακόμη φορά η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να επιβαρύνει τους κατα-

ναλωτές, και μάλιστα σε μία περίοδο όπου πλήττονται από την πανδημία. Μεταξύ 
των μέτρων που ανακοινώθηκαν, είναι και η επιβολή “πράσινου τέλους” στην κα-
τανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με 0,03 ευρώ /λίτρο για την ενίσχυση 
πράσινων δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων (στήριξη 
ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης, ενεργειακή εξοικονόμηση κτλ).

Μεταξύ των επαγγελματιών που θα πληγούν από την επιβολή του “πράσινου 
τέλους” είναι και οι αγρότες, οι οποίοι είναι ήδη πολύ επιβαρυμένοι (φυσικές κατα-
στροφές, covid-19) και δεν μπορούν να αντέξουν ούτε την υφιστάμενη φορολογία 
καυσίμων.

Το “πράσινο τέλος” θα αυξήσει το ήδη υψηλό κόστος της αγροτικής παραγωγής, 
το οποίο, με τη σειρά του, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την απόδοση και 
την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων.

Επειδή,  το “πράσινο τέλος” αποτελεί ακόμη έναν άδικο φόρο που θα επιβαρύνει όλους τους επαγγελματίες συ-
μπεριλαμβανομένων των αγροτών και, κατ’ 
επέκταση, όλους τους καταναλωτές-πολίτες 
και επειδή σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς δεν 
μπορεί η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόσθετες 
επιβαρύνσεις οποιουδήποτε είδους, ερωτώ-
νται οι αρμόδιοι υπουργοί:

• αν εξετάζουν την πιθανότητα εξαίρεσης 
των αγροτών από το “πράσινο τέλος” 

• σε διαφορετική περίπτωση πώς προτίθε-
νται να αντισταθμίσουν την επικείμενη αύξηση 
του κόστους παραγωγής των αγροτικών προ-
ϊόντων, εξαιτίας του πράσινου τέλους στην 
κατανάλωση πετρελαίου κίνησης, καθώς και 
τη συνεπακόλουθη μείωση της ανταγωνιστι-
κότητάς τους

• πώς θα διασφαλιστεί η μη μετακύληση 
του επιπλέον κόστους στον καταναλωτή.

 «Έφυγε» από τη ζωή ο 
συνταξιούχος δικηγόρος Ισαάκ 

(Σάκης) Σιδηρόπουλος
Θλίψη προκάλεσε στην 

οικογένεια του δικηγορικού 
συλλόγου, αλλά και της ευ-
ρύτερης ημαθιώτικης κοινω-
νίας, η είδηση της απώλειας 
του συνταξιούχου δικηγόρου 
Ισαάκ(Σάκη) Σιδηρόπουλου 
σε ηλικία 75 ετών. Ο Σάκης 
Σιδηρόπουλος διακρινόταν 
για το ήθος, την συνεργατι-
κότητα και την φυσική ευγέ-
νεια του και υπηρέτησε με 
προσήλωση το δικηγορικό 
λειτούργημα για πολλές δε-
καετίες. Απέκτησε δύο παι-
διά το Νίκο και την Σταυρού-
λα, η οποία ακολούθησε τα 
βήματά του και έγινε κι αυτή 
δικηγόρος. Η κηδεία του θα 
γίνει σήμερα στις 12 στον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής 
Κοπανού. (Η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση για την συνταξι-
οδότηση του).

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπητήρια προς στην οικογέ-
νεια του εκλιπόντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροι-
ας αποχαιρετούμε τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο Ισαάκ Σιδηρό-
πουλο που έφυγε από τη ζωή στις 23 Νοεμβρίου 2020. 

Μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες και λόγω των απαγορεύσεων 
που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας η κατάθεση στεφάνου στη 
σωρό του είναι το ελάχιστο προς τιμή της μνήμης του, μαζί με τα συλ-
λυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΤΣΙΟΥ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 22 Νο-

εμβρίου 2020 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Στέφανος 
Παπαδόπουλος σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 23 Νο-

εμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος (Κοιμητήρια) Παλατιτσίων 
η Ανατολή Στυλίδου σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 23 

Νοεμβρίου 2020 στις 1.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειας η Αγά-
πη Μπαλάτσα σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 23 Νο-

εμβρίου 2020 στις 3.45 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κα-
βασίλων ο Κωνσταντίνος Γολ-
σουζίδης σε ηλικία 95 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 22 Νο-

εμβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 23 Νο-

εμβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία Α-
θαν. Αλεξανδρή σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 στις 1.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κοιμη-
τήρια) Ριζωμάτων η Ολυμπία Πασιαλη σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 23 Νο-

εμβρίου 2020 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Παλατιτσίων η Ευφροσύνη 
Αναγνώστου σε ηλικία 59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Για σένα Καίτη...
Aυθόρμητο, βροντερό, αληθινό, πληθωρικό το γέλιο σου συναδέλφισσα, θα 

μας μείνει αξέχαστη πικρή ανάμνηση. Κρίμα και πάλι κρίμα. Κρίμα που αφήνεις 
το αυξημένο εκπαιδευτικό και ανθρώπινο έργο σου, κρίμα για το πρόωρο της 
ηλικίας σου, κρίμα που αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να σε αποχαιρετή-
σουμε είναι να αφήσουμε ένα λουλούδι στο γραφείο σου στο σχολείο, να μας 
χαμογελά αυτό στη θέση σου. 

Καλό δρόμο στον παράδεισο Καίτη, να μας προσέχεις από ψηλά και να ξέ-
ρεις ότι στο παρουσιολόγιο της αγάπης για σένα έχουμε υπογράψει όλοι. 

Οι συνάδελφοί σου από 
το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας  

Τον αποκλεισμό 
των ΑμεΑ από τις κοινωνικές 

παροχές καταγγέλλει 
ο Σύλλογος της Ημαθίας

-Ζητούν από τον πρωθυπουργό την παροχή 
βοηθήματος στα Άτομα με Αναπηρία

Για μεγάλη αδικία απέναντι στα ΑμεΑ, κάνει λόγο το Δ.Σ.  Με του Συλλόγου 
Ημαθίας, σε επιστολή του  προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό και υφυπουρ-
γό οικονομικών, καθώς και τους βουλευτές του νομού Ημαθίας. 

Αναφέρουν στην επιστολή:
«Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

ΑμεΑ Ν. Ημαθίας εκπροσωπεί  σε θέματα αναπηρίας όλο το νομό και αποτελεί 
ενεργό μέλος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ.

Με μεγάλη μας λύπη και απογοήτευση, ακούσαμε και διαβάσαμε τις εξαγγε-
λίες που αφορούν τους δικαιούχους του βοηθήματος 2020, καθώς  φέτος δεν 
συμπεριλαμβάνει η κυβέρνηση τα ΑμεΑ.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι γίνεται διάκριση σε μια ευπαθή κοινω-
νική ομάδα, που αντιμετωπίζει επιπλέον πολλά οικονομικά προβλήματα.                                              
Τα άτομα με αναπηρία στην πλειοψηφία τους είναι εξαρτώμενα μέλη των οικο-
γενειών τους. Είναι η πλέον ευάλωτη ομάδα, αφού όπως γνωρίζουν όλοι  δεν 
έχουν δικαίωμα στην εργασία, έχουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες λόγω της 
αναπηρίας τους (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θεραπείες κ.ά), αντιμετωπί-
ζουν ρατσισμό και κατά συνέπεια κοινωνικό αποκλεισμό.

Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό και υφυπουργό οικονο-
μικών, καθώς και τους βουλευτές του νομού Ημαθίας, θέλουμε να εκφράσουμε 
την μεγάλη αδικία που διαπράττεται στα ΑμεΑ.  

Ζητούμε, ως Κράτος Πρόνοιας, όπως  άλλωστε κάνουν όλα τα ευρωπαϊκά 
κράτη, να μεριμνήσουν ώστε  το κοινωνικό βοήθημα να δοθεί στα ΑμεΑ.

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή τους, ώστε να δοθεί λύση του προβλήματος. 
Πιστεύουμε πως θα κατανοήσουν όλους τους προβληματισμούς και τις ανησυ-
χίες μας, ελπίζοντας ότι δεν θα συνεχίσουν οι κοινωνικές ανισότητες και ο απο-
κλεισμός των ΑμεΑ από τις κοινωνικές παροχές.

Δεν επαιτούμε!
Διεκδικούμε τα αυτονόητα και το δικαίωμα των παιδιών μας να ζουν με αξιο-

πρέπεια!»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
συνταξιούχων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, γνωστοποιεί τέσσερα (4) υποδείγματα 
αιτήσεων:

α) Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης,
β) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
γ) Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού ανα-

δρομικών και
δ) Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων 

που έλαβαν  προσωρινή σύνταξη.
Τα υποδείγματα αυτά μπορείτε να τα εκτυπώσετε 

από την ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Σ. (www.pops.com.gr).
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση με συ-

στημένη επιστολή θα κάνουν χρήση την ταχυδρομική 
διεύθυνση του κάθε φορέα. Όσοι θέλουν να την υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά θα κάνουν χρήση την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του κάθε φορέα.

Με το από 16-11-2020 έγγραφο της Π.Ο.Π.Σ. που 
σας κοινοποιούμε παρακάτω, αναφέρονται τόσο η τα-
χυδρομική, όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε 
φορέα.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



Μικρότερο αριθμό ανεμογεννητριών και σημαντικές μειώ-
σεις στις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει ο 
τελικός σχεδιασμός της Αιολικής Βερμίου Α.Ε. για το αιολικό 
πάρκο στο Βέρμιο. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 70 συνολικά ανεμογεννήτριες 
στα διοικητικά όρια των τριών Δήμων Βέροιας, Νάουσας και 
Εορδαίας, δυναμικότητας 315 MW. Η επικαιροποίηση του 
σχεδιασμού έγινε λόγω αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας 
των ανεμογεννητριών, που είναι μεγαλύτερες και πιο αποδο-
τικές, μειώνοντας συγχρόνως τις επεμβάσεις στο περιβάλλον. 

Παράλληλα, μειώνονται σημαντικά οι διανοίξεις νέας δα-
σικής οδοποιίας και οι κατασκευές των έργων ηλεκτρικών δι-
κτύων μέσης τάσεως διασύνδεσης των ανεμογεννητριών που 
είναι παντού υπόγεια. 

Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, θα εγκατασταθούν 
συνολικά πέντε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 315MW, 
αντί για επτά πάρκα 465ΜW που έχουν λάβει άδεια. Τα αιο-
λικά πάρκα θα εγκατασταθούν έξω από τη γειτονική περιοχή 
Natura 2000, πλην 7 μόνο ανεμογεννητριών εντός αυτής (αντί 
για 23 εντός Natura που έχουν λάβει άδεια). Και τα πέντε αιολικά πάρκα 
έχουν επιλεγεί από τους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας. Πρόκειται δηλαδή για απολύτως ώριμες επενδύσεις. Υπενθυμίζεται 
ότι η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της επένδυσης έχει 
εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας.

 Συνοπτικά, οι επεμβάσεις και βελτιώσεις ανά Δήμο είναι οι εξής:
 Δήμος Νάουσας 
• Θα εγκατασταθούν 18 ανεμογεννήτριες (αντί για 46 κατά την υφιστά-

μενη άδεια). 
• Καταργείται ο υποσταθμός υψηλής τάσης που έχει αδειοδοτηθεί στη 

θέση «Σούλι» (κανένας πλέον υποσταθμός υψηλής τάσης δεν θα εγκα-
τασταθεί εντός του Δήμου Νάουσας).

• Καταργούνται δύο γραμμές μεταφοράς 150 kV που έχουν αδειοδο-
τηθεί, εκ των οποίων τμήματα συνολικού μήκους 6,1 χλμ. βρίσκονταν 
εντός του Δήμου Νάουσας (καμία πλέον γραμμή μεταφοράς υψηλής 
τάσης δεν θα εγκατασταθεί εντός του Δήμου Νάουσας). 

• Βελτιώνονται 8,5 χλμ. υφιστάμενης δασικής οδοποιία έναντι 5,3 
χλμ. στο αδειοδοτημένο έργο.

 • Μειώνονται κατά 15,5 χλμ. οι διανοίξεις νέας δασικής οδοποιίας 
(συγκεκριμένα θα διανοιχθούν 20,6 χλμ. νέα οδοποιία έναντι 36,1 χλμ. 
στο αδειοδοτημένο έργο). Δεν θα κατασκευαστούν 2 χλμ. δρόμων πρό-
σβασης που θα υπήρχαν για τους πυλώνες των γραμμών 150 kV που 
καταργούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νάουσας. 

Δήμος Βέροιας 
• Θα εγκατασταθούν 25 ανεμογεννήτριες στην περιοχή (αντί για 55 

που προβλέπει η άδεια). 
• Καταργείται ο υποσταθμός υψηλής τάσης που έχει αδειοδοτηθεί 

στη θέση «Καλύβια» (κανένας πλέον υποσταθμός δεν θα εγκατασταθεί 
εντός του Δήμου Βέροιας). 

• Καταργούνται δύο γραμμές μεταφοράς 150 kV που έχουν αδειοδο-
τηθεί, εκ των οποίων τμήματα συνολικού μήκους, μήκους 2,3 χλμ. βρί-
σκονταν εντός του Δήμου Βέροιας (καμία πλέον γραμμή μεταφοράς δεν 
θα εγκατασταθεί εντός του Δήμου Βέροιας).

 • Μειώνονται κατά 7,6 χλμ. οι επεμβάσεις για βελτίωση σε υφιστάμε-

νη δασική οδοποιία (βελτιώνονται 14,8 χλμ. έναντι 22,2 χλμ. στο εγκεκρι-
μένο έργο).

 • Μειώνονται κατά 1,5 χλμ. οι διανοίξεις νέας δασικής οδοποιίας (20,7 
χλμ. νέα οδοποιία έναντι 22,2 χλμ. στο εγκεκριμένο έργο). 

• Δεν θα κατασκευαστούν 2 χλμ. δρόμων πρόσβασης που θα υπήρ-
χαν για τους πυλώνες των γραμμών 150 kV που καταργούνται εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας. 

Δήμος Εορδαίας 
• Αντίστοιχες βελτιώσεις γίνονται και στα διοικητικά όρια του Δήμου Ε-

ορδαίας όπου θα εγκατασταθούν 27 οι ανεμογεννήτριες (από 54 κατά τον 
εγκεκριμένο σχεδιασμό), μειώνεται κατά 8 χλμ. η νέα δασική οδοποιίας 
και καταργούνται 10 χλμ. γραμμών υψηλής τάσης που θα κατασκευάζο-
νταν. 

Οφέλη για την τοπική κοινωνία Με βάση τις τιμές ενέργειας που έχουν 
επιτευχθεί στους σχετικούς διαγωνισμούς, αναμένεται ότι τα έργα θα α-
ποδίδουν στην τοπική κοινωνία 1,2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, από το 
θεσμοθετημένο ειδικός τέλος που τους παρακρατείται. 

Από αυτά, περίπου 460.000 ευρώ θα κατευθύνονται στον Δήμο Βέ-
ροιας και τους κατοίκους των κοινοτήτων Κουμαριάς και Σελίου, 280.000 
ευρώ θα πηγαίνουν στον Δήμο και τους κατοίκους της Νάουσας και 
450.000 ευρώ στο Δήμο Εορδάιας και τους κατοίκους των κοινοτήτων 
Μεσόβουνου, Κομνηνών, Σπηλιάς και Ερμακιάς. 

Σύμφωνα με τον νόμο, τα ποσά αυτά θα χρησιμοποιούνται για τη 
μείωση των λογαριασμών ρεύματος και για τοπικά αναπτυξιακά έργα. Τα 
παραπάνω ποσά είναι επιπλέον των άλλων αναπτυξιακών αποτελεσμά-
των που θα φέρει μια τέτοια επένδυση στην περιοχή (νέες θέσεις εργασί-
ας κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας κ.ά.).
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας ε-
νημερώνει ότι για την 
προστασία της δημό-
σιας υγείας και των 
μελών του, το ωράριο 
λειτουργίας των φαρ-
μακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές 
της Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συνεχές 
για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 
08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
θα αυξηθούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το νέο ωράριο 

λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια
 του lockdown

Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων (μέλη και 
μη μέλη της Συντεχνίας Κρεοπω-
λών Βέροιας) λόγω των νέων μέ-
τρων στο πλαίσιο του lockdown 
σε όλη τη χώρα για την περιορι-
σμό διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της 
περιοχής Βέροιας θα λειτουρ-
γούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 

7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.

Πορτοκαλί σήμερα και 
αύριο το Δημαρχείο 

Βέροιας για την Ημέρα 
κατά της Γυναικείας 

Κακοποίησης

Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα κατά της Γυναικείας Κα-
κοποίησης το Δημαρχείο Βέροιας τις μέρες Τρίτη και Τετάρτη 
24-25/11/2020 θα φωταγωγηθεί με Πορτοκαλί φόντο, χρώμα που 
καθιέρωσε διεθνώς ο ΟΗΕ για να συμβολίζει  τον αγώνα ενάντια 
στη Βία κατα των Γυναικών. 

Η δράση εκπονείται απο το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστή-
ριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας υπο την Αιγίδα της Αντιδημαρχίας 
Παιδείας και Ισότητας Φύλων και εντάσεται στις ενέργειες ευαισθη-
τοποίησης του κοινού για την ημέρα αυτή καθώς στις 25 Νοέμβρη 
και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση - Τηλεδιάσκεψη 
με τίτλο: <<Δικτύωση και συνεργασία των Τοπικών Φορέων για 
την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών>>.

Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Δήμου Βέροιας
Τσαπαροπούλου Έφη (Ψυχολόγος)
Νατσιοπούλου Χαρούλα (Κοιν.λειτουργός)
Λυμούση Σταυρούλα (Νομική Σύμβουλος)
Καπετάν Άγρα 3Α, 23310 65304 Isotita@veria.gr

Τι περιλαμβάνει ο τελικός σχεδιασμός 
της Αιολικής Βερμίου Α.Ε. 

για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο

Ευχαριστήριο προς την 
ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας

Το Αθλητικό Σωματείο MakridisTeam και οι ελεύθερα αθλού-
μενοι του ΔΑΚ Βικέλας θα θέλαμε και δημόσια να εκφράσουμε 
την ευγνωμοσύνη μας στον πρόεδρο της ΚΑΠΑ κ. Ακριβό-
πουλο Λεωνίδα και στον υπεύθυνο της εγκατάστασης κ. 
Σανίκη Γρηγόρη για την επανέναρξη λειτουργίας της ανοιχτής 
εγκατάστασης. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που στη δύσκολη περίοδο της 
καραντίνας που βιώνουμε, φρόντισαν να παρέχουν στους 
πολίτες του δήμου για σωματική άθληση τον ανοιχτό αθλητικό 
χώρο του στίβου του ΔΑΚ Βικέλας, τηρώντας πάντα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Με αυτή την κίνηση συμβάλουν έμπρακτα στην σωματική 
και ψυχολογική υγειά των συνδημοτών μας!

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ της Makridis Team



Συνέντευξη στην 
«ΕΡΑ Σπορ» 
παραχώρησε ο 

υφυπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού 
Λευτέρης Αυγενάκης.

Σχετικάμετοφλέγονθέματου
αιτήματος επανεκκίνησης των α-
γωνιστικών δραστηριοτήτωναπό
τον κόσμο του ερασιτεχνικού α-
θλητισμού,ηδιεξαγωγήεπίσημων
αγώνωνκαισεάλλαεθνικάπρω-
ταθλήματα δηλαδή, καθώςπρος
τοπαρόν μόνο η Super League
καιηBasketLeagueσυνεχίζονται
στηνΕλλάδα,οΛευτέρηςΑυγενά-
κηςαπάντησε:

«Άκουσαμεπροσοχή τιςπα-
ρατηρήσεις τηςΛίγκας, τηςΟμο-
σπονδίας, των αθλητών και των
αθλητριώντουβόλεϊ.Έχωεπιχει-
ρηματολογήσει στους λοιμωξιο-
λόγους,

αλλάόλακινούνταιμετιςυπο-
δείξεις τους, διότι σε έναν τέτοιο
“πόλεμο” δεν μπορεί ο καθένας
νακάνειό,τικρίνει.Στηνπαρούσα
φάσητοκρίνωδύσκολο,όμωςα-
πότημεριάμουυπάρχειεπιμονή
με επιχειρήματα στους αρμοδί-
ους.Δεν θα ξεπεράσουμε, όμως
τους ειδικούς.Οκαθέναςστογή-
πεδότου».
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Ο πρόεδρος της Super League 
2-Football League, Λεωνίδας 
Λεουτσάκος φιλοξενήθηκε 

στο Yellow Radio 101,7 και στην 
εκπομπή «Αθλητικό X-Press».

Αναλυτικάόσαείπε:
Γιατηνμηέναρξητηςδεύτερηςκατηγορίαςτου

Ελληνικούποδοσφαίρου:
«Σε όλο τοΕυρωπαϊκόστερέωμα οι δεύτερες

κατηγορίες έχουν ξεκινήσει. Σε εμάς υπάρχει μια
αδικία. Σαφώς υπάρχει πανδημία και προέχει η
ανθρώπινηζωή,αλλάαπότηνστιγμήπουέχουμε
πει ότι μπορούμε να τηρήσουμε ταπρωτόκολλα
τηςSuperLeagueδενκαταλαβαίνουμεγιατίναμην
συνεχίσουμε».

«ΒλέπουμεότιηΒόρειαΕλλάδαειδικάδίνειμε-
γάλημάχη,τοβλέπουμεκαιαπότιςομάδες.Αλλά
αυτόπουλέμεείναιότιδενείμαστεεμείςο τόπος
διασποράς,γιατίεμείςελεγχόμαστε.

Και μιλάμε για μια κατηγορίαπου και πέρυσι
μειώθηκανταέσοδατης.Οιομάδεςθαέχουνπρό-
βλημα, οιπαίκτες θα έχουνπρόβλημα, οι οικογέ-
νειεςθαέχουνπρόβλημα».

ΓιατοανσυζητήθηκετοθέματηςSuperLeague
2μετονκ.Αυγενάκη:

«Δενσυζητήθηκεκαθόλου.Μαςέκανεμιαανά-
λυσηγιατηνκαινούργιαπλατφόρμακαιγιατοπως
θαλυθείτοπρόβληματωνστημένωνπαιχνιδιών.

Καλή είναι αυτή ηπλατφόρμα για τον αθλητι-
σμό,θετικοίείμαστε.Αλλάπρέπειναβρεθείκαιμια
λύσηυγειονομικούχαρακτήρα.

Θαχρειαστεί ναπεράσουνοιπαίκτες, οιπρο-
πονητές και οι ομοσπονδίεςαπόκάποιεςδιαδικα-
σίες».

Για το ανπιστεύει ότι θα ξεκινήσει τοπρωτά-
θλημα:

«Εμείςπιέζουμεσεαυτήντηνδιαδικασία.Θεω-
ρώότι τις επόμενεςμέρες και την επόμενη εβδο-
μάδαθαυπάρξουνλύσεις.Αλλάδενμαςβοηθάνε
και τα κρούσματα αυτήν την στιγμή, πρέπει να
μειωθούν.

Μέχριστιγμήςμιλάμεγιαναπάειτοκόστοςστις
ομάδες,ανβρεθείάλληλύσηαπότηνπολιτείαθε-
τικόθαείναι».

ΓιατοΚύπελλο:
«Συζητάμε με τηνΕΠΟ για τονπρογραμματι-

σμό.Θαπρέπειναμιλήσουνκαιμετοντηλεοπτικό
πάροχο.Πρέπειναγίνειαυτήησυνάντησηκαινα
μιλήσουμεεκνέουμετηνΕΠΟγιατοτιθασυμβεί.

Πολύδύσκολοτοβλέπωναγίνει2/12τοκύπελ-
λοπάντως».

Σ υ λ λυπη τ ήρ ι α
Ανακοίνωση για τον
θάνατο του Γιώργου
Πάντου απέστειλε ο
ΓΑΣΑλεξάνδρειας:

«ΟΣύλλογόςμας
θρηνεί! Ο Σύλλογός
μας «χτυπήθηκε»
δυνατά.Σχεδόνστην
«καρδιά»του…!

Χάσαμε ένα ιστο-
ρικό μας στέλεχος
πουγιασυναπτάέτη
αποτελούσε μέλος
τουΔιοικητικού μας
συμβουλίου.Χάσαμε
τον εν ενέργειαΑντι-
πρόεδρό μας. Τον
αξιοσέβαστο Γιώργο
Πάντο.

Έναςεξαιρετικόςάνθρωπος,έναςάνθρωποςτης
«προσφοράς», μία χαρισματική φυσιογνωμία που
κοσμούσεμετηνπαρουσίατου,τονΓ.Α.Σ.ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑ.

Έναςάριστοςπαιδαγωγόςπουάφησε τοστίγμα
του στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τηςπεριοχής
μας.Η μεγάλη του αγάπη όμως, ήταν οι αθλητές.
Ανεξαρτήτουαθλήματος.Όραμάτουναβλέπει τους
νέουςστουςαγωνιστικούςχώρους.Γιαυτόπάσχιζε
όλαταχρόνια.Ναφέρειταπαιδιάστοναθλητισμό.

Και τακατάφερε«περνώνταςαπό ταχέρια του»
αναρίθμητοι αθλητές. Κι εκτός όλων των άλλων
δίδασκε  Ήθος κιΑξιοπρέπεια!Απολάμβανε τον

σεβασμόόχι μόνοσε τοπικό επίπεδοαλλά και ανά
τοΠανελλήνιοκαθότιενεργόμέλοςτουΣΕΓΑΣ.Φρό-
ντισεόμωςνααφήσεικιαξιόλογοαντικατάστασηκαι
συνεχιστήτουέργουτου.ΤονυιοτουΜάκη,πουτα
τελευταίαχρόνιαδιαπρέπειμαζίμετουςαθλητέςμας
σεόλαταγήπεδατηςΕυρώπης.

<<Οιαναρίθμητεςεπιτυχίες,τουαγαπημένουσου
ΓΑΣ,είχανόλεςτοστίγμασου!Ήτανμεγάλημαςτιμή
ηπαρουσίασουστοΣύλλογόμας.ΑξιότιμεΑντιπρό-
εδρεδενθασεξεχάσουμεποτέ…!>>

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά
τουΓεωργίουΠάντου.

Το Δ.Σ.
Γ.Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»

ΛεωνίδαςΛεουτσάκος:
«Τηνεπόμενηεβδομάδαθαυπάρξειλύση»

Ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας για τον Γιώργο Πάντο:
«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

ΛευτέρηςΑυγενάκηςγιαεπανεκκίνηση
αγωνιστικώνδραστηριοτήτων
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Σε αλλαγές σε ότι αφορά τους 
προπονητές ποδοσφαίρου θα 
προχωρήσει η FIFA με εφαρμο-

γή όλων το καλοκαίρι του 2021.

Αναλυτικάόλεςοιαλλαγές
Οι προπονητές ποδοσφαίρου είναι σημαντικοί

φορείςτηςποδοσφαιρικήςκοινότηταςέχονταςζωτικό
ρόλοστηνανάπτυξη τουπαιχνιδιού.Ωστόσο,μέχρι
στιγμής οι κανονισμοί της FIFA δεν ρυθμίζουν την
κατάσταση και εργασιακήσχέση τωνπροπονητών,
μεαποτέλεσματηνέλλειψηασφάλειαςδικαίου.

Όπως και οι παίκτες, έτσι και οι προπονητές
είναιυπάλληλοι,καιωςεκτούτουοιπροτάσειςπου
παρουσιάζονταιστοχεύουνστηνπαροχήστουςπρο-
πονητές της ίδιαςνομικήςασφάλειαςκαισαφήνειας
πουπαρέχεται και στουςπαίκτες.Οι προπονητές
θαπρέπει να έχουνπρόσβασησε ένα ανεξάρτητο
ρυθμιστικόπλαίσιοπου ναασχολείται αποκλειστικά
με τις δικές τους εργασιακέςσχέσεις μεσυλλόγους
καιομοσπονδίεςήενώσεις.Αυτήηδιαφάνειαδενθα
είναι μόνο χρήσιμη για τουςπροπονητές, αλλά θα
παρέχεικαινομικήσαφήνειαγιαόλουςεκείνουςπου
συνάπτουν εργασιακέςσχέσειςμαζί τους και τελικά
θαωφελήσουντοποδόσφαιροστοσύνολότου.

Σε αυτό τοπλαίσιο, ηFIFA εισάγει σχετικές αλ-
λαγέςστουςΚανονισμούςγιατηνΚατάστασηκαιτη
ΜεταφοράΠαικτών(RSTP)μεκύριοστόχοτηνανά-
πτυξη ενός ελάχιστου εργασιακούπλαισίου για την
κάλυψηαυτού του νομικού κενού.Οι νέες διατάξεις
εστιάζονταισεδύοβασικούςστόχους:

Παροχή στουςπροπονητές ποδοσφαίρου ενός
βασικούκανονιστικούπλαισίουπουθαπροσφέρειυ-
ψηλότεροβαθμόασφάλειαςδικαίουστιςεργασιακές
σχέσειςμετονσύλλογοήτιςομοσπονδίες.

ΔιευκόλυνσητουέργουτωνσχετικώνμετηνFIFA
φορέωνκαιοργανισμών,ώστενακαθορίσουνκαινα
αποσαφηνίσουντιςσχετικέςμετηνεργασίαδιενέξεις
τουςμετουςπροπονητές.

Γιαπρώτηφορά,θαυπάρχειορισμόςτουτιακρι-
βώς είναι έναςπροπονητήςστους κανονισμούς της
FIFAωςτοάτομοπουεκτελείκαθήκονταπουσχετί-
ζονταιμετηνεκπαίδευσηκαιτηνεπιλογήποδοσφαι-
ριστών,καθώςκαιμετακτικέςπτυχέςτουπαιχνιδιού.

Όσοναφορά τοπεδίο εφαρμογής των νέων κα-
νόνων,θα ισχύουνμόνογια εργασιακέςσχέσειςσε
παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ επαγγελματιώνπροπο-
νητώνκαιομοσπονδιώνήσυλλόγων.

Οικανονισμοίαυτοίθαεπικεντρωθούνσταεξής:
Σαφήνειασχετικά με τη μορφή τωνσυμβάσεων

εργασίας
(Νέο άρθρο 2 του παραρτήματος 8 RSTP): οι

συμβάσειςπρέπει ναπεριλαμβάνουν βασικάστοι-
χεία, όπως δικαιώματα και υποχρεώσεις, αμοιβή,
διάρκεια,κ.λπ.

Διατάξειςσχετικάμετησυμβατικήσταθερότητα
(Νέο άρθρο 3, 4, 5 & 6 του παραρτήματος 8

RSTP):γιασχέσειςεργασίαςπροπονητή/συλλόγου
καιπροπονητή / σωματείου.Νέες διατάξειςσχετικά
με την αρχή τουσεβασμούμιαςσύμβασηςπουα-
ντικατοπτρίζει τις ήδη υπάρχουσες γιαπαίκτες.Θα
υπάρχουν,γιαπαράδειγμα,ειδικέςδιατάξειςσχετικά
με την τήρηση τωνσυμβάσεων, καταγγελίασυμβά-
σεωνκαισυνέπειεςμονομερώνκαταγγελιών.

Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των καθυστερημέ-
νωνοφειλώνπουοφείλονταιστουςπροπονητές

(Νέο άρθρο 7 του παραρτήματος 8 RSTP): οι
σύλλογοικαιοιενώσειςπρέπεινασυμμορφώνονται
μετιςοικονομικέςτουςυποχρεώσειςέναντιτωνπρο-
πονητώνσύμφωναμετουςόρουςπουορίζονταιστις
συμβάσειςπουυπογράφουν.

Εκτέλεσηνομισματικώναποφάσεων
(Νέο άρθρο 8 τουπαραρτήματος 8RSTP): την

αρμοδιότητα του οργάνου λήψης αποφάσεων να
αποφασίζειγιατιςσυνέπειεςγιαοποιονδήποτεσύλ-
λογοήπαίκτηδενσυμμορφωθείμεμιανομισματική
απόφαση.

Αυτοίοινέοικανόνεςγιαπροπονητέςεγκρίθηκαν
ομόφωνα από την Επιτροπή ΣυμμετοχώνΠοδο-
σφαίρου τηςFIFA κατά τησυνεδρίασή τηςστις 18
Νοεμβρίου2020καιθαπροταθείγιατελικήέγκριση
απότοΣυμβούλιοτηςFIFAτονΔεκέμβριοτου2020.

Ο Γενικός 
Γραμ-
ματέας 

Αθλητισμού, 
Γιώργος Μαυ-
ρωτάς απάντησε 
στην πρόταση 
του Ίκαρου 
Τρικάλων για 
την σταδιακή 
επανέναρξη των 
πρωταθλημάτων 
μπάσκετ της Α2 
και Β’ Εθνικής 
κατηγορίας.

Μου δ ιαβ ιβάστη-
κε αρμοδίως το e-mail
σας για να απαντήσω.
Ηπρότασή σας για δι-
ενέργεια προληπτικού
εβδομαδιαίου ελέγχου
κατά τα πρότυπα της
Superleague 1 και της
Basket League είναι και
δικήμαςπρότασηκαιθαέλεγααναγκαίασυνθήκη
γιαναξαναρχίσουνκαιταάλλαπρωταθλήματατων
μικρότερωνκατηγοριών.

Αναγκαία συνθήκη αλλά όχι όμως ικανή. Για
ναανακοπεί το 2ο κύμα τηςπανδημίας, οι ιατροί
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων τουΥπουργείου
Υγείας θεωρούν απαραίτητο ναπεριοριστούν οι
αθλητικέςδραστηριότητεςστοελάχιστο.Τακλειστά
γήπεδακαιταομαδικάαθλήματαθεωρούνταιαπό
τουςειδικούςδραστηριότητεςμεαρκετάυψηλόρί-
σκομετάδοσηςκαιθέλουννατοπεριορίσουνόσο
γίνεται.

Όπωςκαταλαβαίνετε τοάνοιγμα τηςαθλητικής
δραστηριότητας θα γίνει σταδιακά μόλις αρχίσει
να βελτιώνεται η μεγάλη εικόνασεσχέσημε την
πανδημία.Σιγάσιγάθααρχίσειπάλινακτυπάειη
καρδιάτουαθλητισμούκαιμέσαστακλειστάγήπε-
δα,ίσωςμεπιοαυστηρούςκανόνεςκαιελέγχους.

Η δυνατότητα να γίνονται προληπτικά σε α-
θλητές rapid test σε διαπιστευμένα εργαστήρια,

προσδοκούμε ότι θα διευκολύνει την κατάσταση.
Δεν μπορεί βέβαια να αναλάβει όλο το κόστος η
Πολιτεία,αλλάθασυνδράμειόπωςήδηκάνειμετο
έκτακτοπακέτολόγωCOVID19των12εκ.ευρώγια
ταερασιτεχνικάσωματεία.

Ηπολιτική βούληση είναι να μην σταματήσει
να κτυπάη καρδιά τουαθλητισμού, ακόμα καισε
αυτήν τη δύσκοληπερίοδοπου διανύουμε, αλλά
όπως καταλαβαίνετε η ιεράρχηση τωνπροτεραιο-
τήτωνκαιτοπώςμπορείναγίνειαυτόμεασφάλεια
γιαόλητηνκοινωνία,είναικάτιπουυπαγορεύεται
απότουςειδικούς,πουέχουνόλαταδεδομένακαι
κάνουντιςτελικέςεισηγήσεις.

Αςκάνουμελοιπόνλίγοακόμαυπομονήγιανα
περάσουμε«τονκάβο»τουσφοδρού2ουκύματος
τηςπανδημίας. Σχέδιο υπάρχει για την επόμενη
μέρα,ώστε όπως έγινε και το καλοκαίρι, μεπει-
θαρχία,οργάνωσηκαι νέουςκανόνεςγρήγορανα
επανέλθουμε.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Μαυρωτάς»

Προπονητέςποδοσφαίρου:
ΟνέοςκανονισμόςτηFIFA

ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς: 
«Σταδιακά το άνοιγμα του αθλητισμού»

ΠρότασηγιαΑ2καιΒ’εθνικήμπάσκετ

SuperLeague
Αποτελέσματα και βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της 9ης αγω-
νιστικής της super League Intwetten. Στο 
παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της Κυρια-

κής, ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή και επικράτησε 
2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα.

Σάββατο 21/11
Λαμία-Αστέρας..........................................................................2-2
Ατρόμητος-ΑπόλλωνΣμύρνης.................................................2-2
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.....................................................1-0

Κυριακή 22/11
ΑΕΚ-ΑΕΛ.................................................................................4-1
Παναιτωλικός-Άρης..................................................................0-1
ΠΑΟΚ-ΠΑΣΓιάννινα................................................................2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1.Ολυμπιακός........................................................................19(7)
2.Άρης....................................................................................19(7)
3.ΠΑΟΚ.................................................................................18(8)
4.ΑΕΚ....................................................................................16(7)
5.ΝΠΣΒόλος.........................................................................12(7)
6.Ατρόμητος...........................................................................12(8)
7.Αστέρας..............................................................................11(7)
8.ΠΑΣΓιάννινα........................................................................9(9)
9.Παναθηναϊκός.......................................................................9(9)
10.ΟΦΗ...................................................................................6(8)
11.Α.Ε.Λ...................................................................................5(7)
12.Παναιτωλικός......................................................................4(9)
13.Απόλλων.............................................................................4(7)
14.Λαμία..................................................................................2(7)
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

16-11-2020 μέχρι 

22-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
16/11/2020 έως 20/11/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Τριτη 24-11-2020
16:00-21:00ΠΑΠΑ-

ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-
ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
23310-23360

16:00-21:00ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
3823310-29551

16:00-21:00 ΠΑ-
ΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ.
Αγ.Αντωνίου) 23310-

67420
21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48

&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Φαρμακεία

ΓιώργοςΧατζάρας:«Φέτοςο
Άρηςέχειπολύκαλούςπαίκτες
καιμπορείναφθάσειψηλά»

Ο Γιώργος Χατζάρας, μετά από πολύ καιρό, 
έσπασε χθες την σιωπή του και μίλησε 
για όλους και για όλα στο “Sportstonoto 

Radio“και στους Σωτήρη Γεωργούντζο και Κώστα 
Γιαννάκη, ενώ καλεσμένος στο στούντιο ήταν ο 
Σωτήρης Τσάτσος, παίκτης για πολλά χρόνια του 
Θεσσαλονικέα προπονητή, στο Αιγάλεω. 

ΜεταξύάλλωνλοιπόνοΓιώργοςΧατζάραςείπεταεξής
“Σταμάτησα εδώ και χρόνια τοποδόσφαιρο και τηνπροπονητική,

καθώςγέμισεπαράγοντεςστοιχηματζήδες(!)τοελληνικόποδόσφαιρο,
οπότεείπαπωςδεναξίζειπλέοννατουςυπηρετείς.Αναφέρομαικυρί-
ωςαπόSuperleague2καικάτω,γινότανπάρτιτότε…Έφυγαγεμάτος
καιήσυχοςκαιανκαιΘεσσαλονικιόςπήγακαιέμειναστηΒέροια,απ’
όπουκατάγεταιηγυναίκαμου.

ΟΆρης είναιAudi   και όχιVolkswagenπου είχαδηλώσει τότε.Ο
Καρυπίδης με εκπλήσσει και εμένα ευχάρισταωςπαράγοντας στον
Άρη,όμωςπρέπειναδουνπουμπορεί,καιπωςμπορείναφτάσειαυτή
ηομάδα.ΕγώείμαιΑρειανός,μεγάλωσαστονΆρη,έπαιξαβασικόςσε
αυτόν,έζησαστουΧαριλάου,όμωςανείναιναβγαίνειςΕυρώπηκαινα
χάνειςόπωςέχασεςφέτος, τότεκαλύτεραναμηβγαίνεις...Φέτοςέχει
καλούςπαίκτεςκαιμπορείναπάειαρκετάψηλά.ΑρκείοΜάντζιοςνα
κάνειτααυτονόητα…”.

Επίσης: “Σπουδαίος παράγοντας οΘωμάςΜητρόπουλος, πολύ
μπροστάαπότηνεποχήτου,έφτασετοΑιγάλεωμέχριεκείπουείχετις
οικονομικέςδυνατότητεςνατοπάει.Ναι,εμείςτότεσώσαμετηνκαριέ-
ρατουΓιώργουΦωτάκη,ότανείχεδοθείδανεικόςαπότονΠΑΟΚστην
Καλλιθέα.Οκ.Μητρόπουλοςμάλιστακατάφερενατονπάρειμεελευ-
θέραςστοΑιγάλεω.ΔενξέρωανοΓκαρσίαείμαικαλός,ήμπορεί να
γίνειμεγάλοςπροπονητής,όμωςπρώταπρέπειναπάρει τοδίπλωμά
του, τοPROκαιμετάθαδούμεμέχριπουμπορείναφτάσει.Εύχομαι
ναφτάσειψηλά.ΟΣωτήρηςΤσάτσοςείναιέναμικρόπαιδί,έχειτοπαιδί
μέσατουκαιόσοτοέχεικαλάκάνεικαιπαίζειακόμηποδόσφαιρο.Είναι
έναποδοσφαιρικόάρωμαμέσασεέναμικρόμπουκάλι”.

Ακόμη:“Ένασκαλοπάτιμπροστάαπ’όλουςστηνΕλλάδαοΟλυμπι-
ακός,φέτος όμωςπήρεπολλούςβετεράνουςστην ομάδα του, όπως
οΧολέμπας,οΒραζιλιάνοςκαιάλλοι,αντίνα τηνανανεώσεικαιαυτό
σταδιακάθατοπληρώσει,καθώςδενθαέχειτιςανάσεςπουθαχρεια-
στείστηνπορεία.Εκείέγινελάθοςκαιδενξέρωγιατίτιέκανεαυτό.

ΓιατηνΚαλαμάτατώρα,κρίματοκαλύτερολάδιπουέχει.Μετέτοιο
λάδι (χαμόγελα)είναικρίμαπουτόσαχρόνια τώρααυτήηομάδαδεν
μπορεί, να επιστρέψει στηνΑ’Εθνική.Που είναι οι δικοί τηςπαίκτες;
ΚοιτάξτετώρατικάνειοΠΑΟΚ,πουβγάζειπιαδικάτουπαιδιάαπότα
σπλάχνατουκαιδενμπορείνατοκάνειαυτόηΚαλαμάτα;Είναιφίλος
μουο…Σιούλας,δενπερίμεναλοιπόνπέρυσινακάνει14αγώνες14
ήττες.ΕύχομαιπιαστηνΜαύρηΘύελλα κάποιαστιγμή να κάνειπάλι
μιαομάδααντάξιατηςισορροπίατης”.

SL2-FL: «Ευχαριστούμε
για τη συμπαράσταση

στο δίκαιο αίτημά μας»
ΗΣούπερΛιγκ2-ΦούτμπολΛιγκευχαρίστησετουςποδοσφαι-

ριστέςτηςSuperLeague1,τηδιοίκησητουΠΣΑΠκαιτιςδιοική-
σεις των14ΠΑΕ–μελώντηςSuperLeague1γιατησυμπαρά-
στασήτουςστοδίκαιοαίτηματηςSuperLeague2καιτηςFootball
Leagueναξεκινήσουντιςαγωνιστικέςτουςδραστηριότητες.

ΟΠΣΑΠανακοίνωσε ,ότιποδοσφαιριστές τηςSuperLeague
1συμπαραστέκονταιστοδίκαιοαίτηματωνσυναδέλφωντουςτης
SuperLeague2και τηςFootball League, γιαάμεσηέναρξη των
πρωταθλημάτωντους.ΗευχαριστήριαανακοίνωσητηςΈνωσης:

«ΗΈνωσηΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2 και ΒΕθνικής
Κατηγορίαςεκφράζειτιςθερμέςευχαριστίεςτηςστουςποδοσφαι-
ριστέςτηςSuperLeague1,τηδιοίκησητουΠΣΑΠκαιτιςδιοική-
σεις των14ΠΑΕ–μελώντηςSuperLeague1γιατησυμπαρά-
στασήτουςστοδίκαιοαίτηματηςSuperLeague2καιτηςFootball
Leagueναξεκινήσουντιςαγωνιστικέςτουςδραστηριότητες.

Κίνησηπουκορυφώθηκεμετηννέαανακοίνωσησυμπαράστα-
σης τωνποδοσφαιριστών τηςSL1στουςσυναδέλφους τους και
τηνενόςλεπτούκαθυστέρησηστην9ηαγωνιστικήτουπρωταθλή-
ματος.Σεβόμενοιπάντατοαδιαπραγμάτευτοαγαθότηςδημόσιας
υγείας και με δεδομένη την κατά γράμμα τήρηση τωνυγειονομι-
κώνπρωτοκόλλωνόπωςαυτάακολουθούνταιαπότηνΑ,τητάξει,
επαγγελματικήκατηγορία,αναμένουμεεπιτέλουςτοπράσινοφως
τηςΕπιτροπήςΛοιμωξιολόγων και τηβούληση τηςΠολιτείας για
ναεκκινήσουνταπρωταθλήματάμας».

Ξεπέρασαν τα 1.000 σωματεία 
στο Μητρώο της ΓΓΑ

Περισσότερααπό1.000 είναιπλέον τααπολύτως νόμιμα και
νοικοκυρεμένα ερασιτεχνικά σωματείαπου έχουνπροεγγραφεί
στοΜητρώοΑθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ (https://www.gga.
gov.gr/mitroo).Ορυθμόςμε τονοποίοανταποκρίνονταιστιςπα-
ρατηρήσεις επί τωναιτήσεών τουςαπό τιςαρχέςΝοεμβρίουκαι
προχωρούνστη«θεραπεία»τουςείναιαπολύτωςικανοποιητικός.

ΜέχρικαιτηνΚυριακή22Νοεμβρίου:2020
*5.507σωματείαάνοιξανκαρτέλαστοΜητρώο
εκτωνοποίων5.145σωματείαπροχώρησανσεαίτηση
*3.539σωματείαολοκλήρωσαντηναίτηση(68,8%)
*1.606σωματείαδεντηνολοκλήρωσανακόμα(31,2%)
*3.103ολοκληρωμένεςαιτήσειςσωματείωνέχουνελεγχθεί(87,7%)
* 1.055αιτήσεις σωματείων εγκρίθηκαν, εξ αρχής ή κατόπιν

«θεραπείας»(34%)
Ταπερισσότερασωματεία(144)πουπληρούνόλατακριτήρια

τουΜητρώου τα έχει για τηνώραηΟμοσπονδίαΤαεκβοντο (Ε-
ΛΟΤ)καιακολουθούνΕΟΚκαιΣΕΓΑΣ.Αναλυτικάστοιχείακαιγια
τις49Ομοσπονδίεςστουςπίνακεςπουεπισυνάπτονται.

Επιπλέον, είναι άξια μίμησης ηπρωτοβουλία τηςΕΟΠΕ να
συστήσει ειδικό μηχανισμό εξυπηρέτησης των σωματείων του
βόλεϊ εντός τηςΟμοσπονδίας,προκειμένουναολοκληρώνουνή/
καινα«θεραπεύουν»τιςαιτήσειςτους.Αποτέλεσμααυτήςτηςαξι-
έπαινηςενέργειαςηαύξησηεγγραφών(από8σωματείαστα64),
σεπολύμικρόχρονικόδιάστημα.Υπενθυμίζεταιότιέπειτααπότα
τελευταία έκτακταπανελλαδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, με απόφαση τουΥφυπουργούΑθλητισμού,Λευτέρη
Αυγενάκη, έχει οριστεί η 31ηΔεκεμβρίου2020ωςηπροθεσμία
θεραπείαςεπίτωνπαρατηρήσεωνστις3.276αιτήσειςσωματείων,
πουυποβλήθηκανέωςτις31Οκτωβρίου.Επίσης,έωςτις31Δε-
κεμβρίου2020έχειπαραταθείκαιηπροθεσμίαολοκλήρωσηςτων
αιτήσεωντωνσωματείωνεκείνωνπουδενέχουνακόμαυποβάλ-
λειόλατααπαραίτηταδικαιολογητικά.Τασυγκεκριμένασωματεία
θαέχουνπεριθώριο«θεραπείας»,επίτυχόνπαρατηρήσεωνστις
αιτήσειςτους,έωςτις22Ιανουαρίου2021.

ΠρόεδροςΠΣΑΠ:«Πρέπεινα
ξεκινήσουνάμεσαSL2καιFL»

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ, Γιώργος Μπαντής, ήταν 
καλεσμένος στην “Ώρα των Πρωταθλητών” στα 
κανάλια της Nova και αναφέρθηκε στον κίνδυνο 

που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές για την καριέ-
ρα τους, όσο τα πρωταθλήματα της SL2 και της FL δεν 
ξεκινούν.

ΜεταξύάλλωνοΓιώργοςΜπαντήςτόνισεταεξής
Για τησυμβολικήκίνηση τωνπαικτών τηςSL1,πουκαθυστέρησαν τη

σέντρατωναγώνωνστην9ηαγωνιστική:«Εμείςπεριμέναμετησέντρατων
αγώνων για ένα λεπτό.Οισυνάδελφοί μαςαπό τηδεύτερη και την τρίτη
κατηγορίαπεριμένουντηνπολυπόθητηέναρξητωνπρωταθλημάτωντους
πάνωαπό340.000λεπτά,πουαυτόαντιστοιχείσεπερίπουοχτώμήνες.
Αυτήτηστιγμήδιακυβεύεταιηίδιατουςηκαριέρα.Στοναθλητήδυστυχώς
κάθελεπτόπουχάνεταιδεναναπληρώνεται».

Για την ιδιαιτερότητα τουσυγκεκριμένου κλάδου: «Μεγάληη ιδιαιτερό-
τηταστοσυγκεκριμένο επάγγελμα.Μέραπουπερνάει δεν επιστρέφεται
πίσω. Ενας αθλητής εάν σταματήσει τις προπονήσεις και τους αγώνες
δενμπορείμετάαπόένανμήναναεπανέλθειμεμίαημέραπροετοιμασία.
Οχρόνοςπιέζει τόσοπολύ,πουπρέπειάμεσαναξεκινήσουνταπρωτα-
θλήματααυτών τωνδύοκατηγοριών.Σεόλες τιςχώρες τηςΕυρώπηςμε
εξαίρεση τηνΕλλάδα έχουν ξεκινήσει όλα τα επαγγελματικά τουςπρωτα-
θλήματα.

Έναςκλάδοςεργαζομένωνόπωςοδικόςμαςείναιελεγχόμενος.Είμα-
στε 25ποδοσφαιριστές και άλλοι 10προπονητές και φυσικοθεραπευτές
πουμπαίνουμεκάθεμέρασεέναγήπεδο,και είμαστεκάθεμέραοι ίδιοι.
Δενείμαστεσανένακατάστημαλιανικήςήεστίασης,πουκάθεμέραμπαί-
νεικόσμοςδιαφορετικός.Τοπρωτόκολλοπουτηρούμεέχειαποδείξειότιεί-
ναιπολύαποτελεσματικόκαιδενευθύνεταιστηδιασποράτουκορωνοϊού».

Από την τηλεδιάσκεψημε τον κ.Αυγενάκη τι συμπεράσματα βγήκαν:
«ΜουμετέφερετοζήτηματηςSL2καιτηςFLείναιστονΕΟΔΥ,εκείνοιθαα-
ποφασίσουν.Εγώτουζήτησαναμεταφέρεικαιεκείνοςμετησειράτουτην
ιδιαιτερότητατουσυγκεκριμένουεπαγγέλματοςκαιγιατίόχιναμηνκάνουμε
κιεμείςοιίδιοιέναραντεβούμετονΕΟΔΥ».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ                             Νάουσα    23/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρ. : 19548
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ

υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 7/2020 του Δήμου Νάουσας
Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  (7) επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 , όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής  κατά αριθμό  ατόμων  ειδικότητες,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

Ολόκληρη η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 7/2020 του Δήμου Νάουσας (ΑΔΑ ΨΙΔ6ΩΚ0-ΥΥ9)  [μαζί με 
το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«02-12-2019»] είναι αναρτημένη στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Νάουσας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.naoussa.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και 
να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου 
Βλάχου 30, 59200, Νάουσα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(τηλ. επικοινωνίας 2332350335-6) από 25 Νοεμβρίου  2020 έως 04 Δεκεμβρίου 2020  οπότε λήγει 
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

 
                                                                                                 
    
 

 
                   
                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ 
                                                    υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 7/2020 του Δήμου Νάουσας 
                                                               
 
                   Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  (7) επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 , 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής  κατά αριθμό  ατόμων  ειδικότητες,  με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο : 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Νάουσας 
Νομού Ημαθίας Νάουσα 

ΔΕ Οδηγών 
απορριμματοφόρων 
Γ+Ε κατηγορίας (με 

κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου) 

8 μήνες 1 

102 Δήμος Νάουσας 
Νομού Ημαθίας Νάουσα 

ΔΕ Οδηγών 
απορριμματοφόρων 
Γ κατηγορίας (χωρίς 

κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου) 

8 μήνες 1 

103 Δήμος Νάουσας 
Νομού Ημαθίας Νάουσα 

ΥΕ Εργατών-τριών 
Καθαριότητας 

/Οδοκαθαριστών                      
( συνοδοί 

απορριμματοφόρων ) 

8 μήνες 5 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ  

ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ 
Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260 
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                                                             Αρ. Πρ. : 19548 

 

 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος 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 Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ.51/2012, 
όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ.51/2012, 
όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ.51/2012, 
όπως ισχύει). 
γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας  οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας (Π.Δ.51/2012, 
όπως ισχύει). 
γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας 
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 
οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 
«95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 
ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 
ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 
προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και 
η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς 
της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται 
από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να 
επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 
απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ.51/2012, όπως 
ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ.51/2012, όπως 
ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 

 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά 
την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ΄ ή C κατηγορίας. (Π.Δ.51/2012, όπως 
ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ.51/2012, όπως 
ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας απαιτείται 
υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 
οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 
«95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 
ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 
ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 
προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και 
η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς 
της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται 
από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να 
επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 
απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής 
για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου 
να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει 
να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να 
αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 
συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 
αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 
ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, 
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής 
κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από 
την προκήρυξη. 

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

          Ολόκληρη η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 7/2020 του Δήμου Νάουσας (ΑΔΑ ΨΙΔ6ΩΚ0-
ΥΥ9)  [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με 
σήμανση έκδοσης «02-12-2019»] είναι αναρτημένη στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Νάουσας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.naoussa.gr). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να 

την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου 

Βλάχου 30, 59200, Νάουσα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(τηλ. επικοινωνίας 2332350335-6) από 25 Νοεμβρίου  2020 έως 04 Δεκεμβρίου 2020  οπότε λήγει η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων . 

 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
         
 
 
                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
         Κοινοποιείται :   
     1) Σε 2 εφημερίδες 
     2) Γραφείο Διαχείρισης 
         Ανθρώπινου Δυναμικού 
                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής 
για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου 
να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει 
να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να 
αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 
συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 
αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 
ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, 
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής 
κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από 
την προκήρυξη. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 
ένωσης 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) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής 
για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου 
να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει 
να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να 
αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 
συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 
αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 
ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, 
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής 
κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από 
την προκήρυξη. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 
ένωσης 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) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Μέχρι τις  11 
Δεκεμβρίου 
οι αιτήσεις 

για θεώρηση 
αδειών 

πωλητών 
λαϊκών αγορών 

του Δήμου 
Αλεξάνδρειας

 

 
Από το Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας 
ανακοινώνεται:

Οι επαγγελματίες πω-
λητές λαϊκών αγορών, των 
οποίων η άδεια λήγει στις 
31-12-2020, καλούνται 
να υποβάλουν αίτηση–υ-
πεύθυνη δήλωση με τα 
απαραίτητα δικαιολογητι-
κά στο Τμήμα Τοπικής Οι-
κονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου Αλεξάνδρειας από 
τη Δευτέρα 23-11- 2020 
έως την Παρασκευή 11-
12-2020.

Δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ 

ή Διαβατηρίου.
2. Εκκαθαριστικά ση-

μειώματα των τελευταίων 
τριών (3) ετών.

3. Βεβαίωση άσκησης 
δραστηριοτήτων με τις με-
ταβολές.

4. Έντυπο Ε1 και Ε3 
των τελευταίων τριών (3) 
ετών.

5. Παράβολο δεκαπέ-
ντε (15,00) ευρώ.

6. Πιστοποιητικό υγείας 
εν ισχύ σύμφωνα με την 
αριθ.Υ1γ /Γ.Π./οικ.35797/ 
4.4.2012 (Β’1199) απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης. (στις περιπτ. διάθε-
σης τροφίμων).

Οι αιτήσεις –υπεύθυνες 
δηλώσεις θα υποβάλλο-
νται στο Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
αποκλειστικά ως εξής:

• Ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή στη δι-
εύθυνση Εθν. Αντίστασης 
42,Τ.Κ. 59300 Αλεξάν-
δρεια ή

•  Μ έ σ ω  F a x  σ το 
2333350159 ή

• Ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
giannousis@alexandria.gr

• Τηλέφωνα επικοι-
νων ίας  2331039265-
2333350127-50112
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρι-
σμαστοκέντρο,χρήζει
ανακαίνισηςσεεξαιρε-
τικήθέση.Τιμή40.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα,μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμε τζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανση σε ήσυχη
περιοχή.Τιμή135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμακοντάστοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ. Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημαεπί τηςο-
δούΠιερίωνστηΒέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθη-
κευτικόχώροεμβαδού
41,63τ.μ..Τιμή70.000
€Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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τ.μ.,85τ.μ.καθαράμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζί-
να,μπάνιο,τζάκιB/Qκα-
τασκευή2001.Τιμήευκαι-
ρίας75.000ευρώ!!!Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυναANDROSS
στην περιοχή ΠΑΛΙΟ-
ΛΑΚΑ κοντά στο γήπε-
δοΔΙΑΒΑΤΟΥ. Η περι-
οχή είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδίων.
Τηλ. επικοινωνίας: 6982
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικόδρόμο,οικόπε-
δο 3.500 τμ ολόκληρο
η ανεξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-
ας: 1) υπόγεια αποθή-
κη 110 τ.μ., τιμη 150
ευρώ, 2) πατάρι πε-
ρίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέραμεδύοχώρους
στονπεζόδρομολουξα-
νακαινισμένη180 ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτιασαλόνι κουζίνα
μπάνιοσε άριστη κατά-
σταση, 280 ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
πότηΔΟΥΒέροιας,πιο
κάτωαπό τοΣιδ. Σταθ-
μόΒέροιας γιαΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983
285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ22-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένημι-
κρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή78,
2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχειατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοίκιοτης140
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23940ΠΑΠΑΚΙΑ,Επιπλωμένηκαι
ανακαινισμένηκομπλέγκαρσονιέρα35τ.μ.,
κατασκευή1970,1υ/δσκλ,1οςόροφος,σε
εξαιρετικήκατάσταση,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικό
inverter,έχειθωρακισμένηπόρτακαιενοίκιο
180€.Διαθέσιμοαπό1/12/2020.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόρο-
φος,με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλή
κατάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσίτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,μεα-
ποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο250€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,διαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,τηνπόρτατουΘωρακι-
σμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνε-
το,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,
κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώροφος,με
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμή
πράγματιχαμηλή,μόνο250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.13148ΚΕΝΤΡ0,πλησίονΑνοίξεως
139τ.μ.κεντρικότατο,εντυπωσιακοίχώροιυ-
ποδοχής,κατασκευή1995,3υ/δ,2οςόροφος,
άψογασυντηρημένο,καταπληκτικό,πολυτε-
λέστατο,μίαωραιότατηκατασκευή,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,κατασκευήυψη-
λούποιοτικούεπιπέδου,μεαρμονικέςαναλο-
γίες,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεπανέμορφομπάνιο
καιWC,μεαποθήκηκαικλειστόγκαράζ,τιμή
450€.ΑπότέλοςΔεκεμβρίουδιαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητη

Μονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας200
τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,
τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια
,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.
Τιμή:320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευ-
δραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμί-
σθωματα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό
2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμέ-
νη,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικου-
φώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-

ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας80τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό3
χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2003
καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύμεγάλο
οικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ.115092ΕνοικιάζονταιστηΒέροιαχώ-
ροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000τ.μ.και
μεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαιτμημα-
τικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέ-
ρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:38.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο21.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζ38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρι-
κήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφορά
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα105.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτου
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδι-
κόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατα-
σκευήπολυτελέστατητου1992καιπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο

350.000€.
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα,τιμή
45.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-
λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμε-
νοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-

λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρήα-
ποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνια
θέαόλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελεαστική
,μόνο75000€.Μοναδικήευκαιρία.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία

χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.
Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-

λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές
,σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,
μόνο60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέ-
γερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαι
είναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
ωραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:106695ΚΟΥΛΟΥΡΑΠωλείταιΟικό-
πεδο737τ.μ.μέσαστοχωριό,σεπολύκαλή
τοποθεσία,μαζίμεμιαπαλιάκατοικίαμέσα
ηοποίαδενείναικατοικήσιμη,σετιμήπρο-
σφοράςμόνο15.000€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο22.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 2ου ορόφου, πε-

ριλαμβάνειΔ, Κ, Χ,W.C.,

βεράντα, ατομικήθέρμανση

και air condition. Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.Τηλ.

επικοινωνίας: 6973 551477

κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου

ορόφου καινούργια κου-

φώματα ανακαινισμένο στο

καλύτεροσημείο τηςπόλης

ενοικιάζεται230ευρώ.Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζε-

ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-

μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932

361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-

ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη

Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυ-

ψοσανίδων,ψευδοροφών&

θερμοπρόσοψης-μονώσεων.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τηΒέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικούφορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επι-

χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχοςδιπλώματοςοδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

ετώνμε ενεργή κάρταανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή

εργασία σε ξενοδοχειο στη

Βέροια με πλήρες ωράριο.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών

με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

που να γνωρίζειΗ/Υ και να

χειρίζεταιπρόγραμμα εμπο-

ρικήςδιαχείρισης.Πληρ.στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμα-

κείουήφαρμακοποιόςναερ-

γαστείσεφαρμακείοστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηκά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

έναμήνα.Τηλ.επικοινωνίας:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.



6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλαστοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040& 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.

Αποστολή βιογραφικώνστο

e-mail:coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ.:  6976

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

όςήβοηθόςφαρμακοποι-

ούμεεμπειρίαγιαφαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας.

Αποστολή  β ιογραφικού

στο: aggel iesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασίασεφαρμακείο με επι-

δότησηκαισχετική εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.: 23310

27507,6947259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-

τάει ναπροσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητήήπωλήτριαγια τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

αςπροσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-

ση καιποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξηστακεντρικά γραφεία

μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-

ροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

δίδει ιδιαίτεραμαθήματα -δι-

αδικτυακάκαιδιάζώσης-σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνα-

σίου,Λυκείου σε προσιτές

τιμές.Τηλ.:6972890424.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος

τουΑ.Π.Θ., με φροντιστη-

ριακή εμπειρία, παραδίδει

ιδιαίτερασεμαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές

προσιτές.Κιν.:6946475552.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη καιπεριποίηση ηλι-

κιωμένουσε24ωρηβάσηή

καικάποιεςώρες.Τηλ.:6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση

ηλικιωμένωνσε24ωρηβά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση,400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:ντουλάπα

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγάλο

χαλί μάλλινο σε διάφορα

χρώματα, χαλί μεγάλο με

«τρίχες», κεντήματα μετρη-

τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ,χωρίςυποχρεώ-

σεις,ζητάγιαγνωριμιακυρια

5-55 ετών, γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίςοικογενειακέςυποχρε-

ώσειςάνωτων65ετώνέως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.

Η  εταιρίαΜάρμα-
ρα ΒερμίουΑ.Ε. μέ-
λος τηςStoneGroup
Internat ional ,  του
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων
στηνΕυρώπη,επιθυ-
μεί να καλύψει  την

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

2394020440(Εσωτ.123)ήνααποστείλετετοβιογραφικόσας,
αναφέρονταςτηνθέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα,συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά καιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτι μεστρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαι ταδύο.Τηλ.:
6939575993.



Ως μία από τις οκτώ (8)  καλύτερες πρα-
κτικές ανάμεσα σε 67 έργα και 132 σχέδια 
δράσης  στον τομέα του Περιβάλλοντος και 
Αειφορικής Χρήσης των Φυσικών Πόρων  του 
προγράμματος “Interreg Europe” επιλέχθηκε 
το  One-Stop Liaison Office της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για τις δράσεις του σχε-
τικά με  την προώθηση της Κυκλικής Οικονο-
μίας.

To One-Stop Liaison Office υποστηρίζει τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας στην υιοθέτηση δράσεων κυκλικής 
οικονομίας και την προώθηση της μεταξύ τους 
συνεργασίας με στόχο τη μείωση των παραγό-
μενων αποβλήτων. 

Η μετατροπή των περιβαλλοντικών προ-
κλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες πραγ-
ματοποιείται μέσω της ενημέρωσης για τα δια-
θέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν 
να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, όπως 
είναι τα κουπόνια καινοτομίας και τα επεν-
δυτικά σχέδια καινοτομίας, με τη διεξαγωγή 
εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης  με 
τη συμμετοχή των επιχειρήσεων αλλά και την 
εκπόνηση μελετών και αναλύσεων σχετικά με 
την κυκλική οικονομία. 

Η καλή αυτή πρακτική αναδείχθηκε μέσω 
του έργου “CESME – Κυκλική Οικονομία στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις” που υλοποιεί-
ται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg 
Europe. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η 
Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., 
ενώ στο έργο συμμετέχει και το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και 7 άλλοι εταίροι από 
6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ιταλία, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και 
Βουλγαρία)

Στο επίκεντρο του έργου “CESME” βρί-
σκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που 

αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό 
επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε 
μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές 
μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμο-
ποιούνται αποτελώντας εισροές σε μια άλλη 
παραγωγική διαδικασία.

Το “Interreg Europe συμπεριέλαβε” στην 
πρόσφατη ειδική έκδοση “When Europe 
cooperates, regions benefit” 30 επιλεγμένες 
ιστορίες μέσα από έργα και των τεσσάρων 
προτεραιοτήτων του προγράμματος που είναι: 
Περιβάλλον και Αειφορική Χρήση των Φυσικών 
Πόρων, Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ, Έρευνα και 
Καινοτομία και Οικονομία Χαμηλών Ρύπων. 

Για την ανάδειξη των τεσσάρων καλύτερων 
πρακτικών ανά προτεραιότητα διεξάγεται σχε-
τική ψηφοφορία κοινού. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να δουν τις επιλεγμένες καλές πρα-
κτικές του “Interreg Europe” ανά κατηγορία και 
να συμμετέχουν στην ψηφοφορία στον εξής 
σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/30stories/?f
bclid=IwAR11OjjwYckqK9ZkjG_SyD09n_9d0n
aWTnlYTJFKm9AuEeu3GVTzvxkub8s#voting

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 8 Δεκεμ-
βρίου 2020.

Το One-Stop Liaison Office της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας   συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την λειτουργία του One-Stop Liaison 
Office  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στα τηλέφωνα:

• Μαντζανάκης Σταύρος  2313 319668
• Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667
• Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790
• Γουλάπτση Μαρία 2313 319705
Email: info@ris3rcm.eu    www.ris3rcm.eu 

P Λίγο ακόμη και σαρα-
ντίζουμε…

 
P Έχουμε πόλεμο. Πλην ε-

κείνων που διανοητικώς τελούν 
διαρκώς ελεύθεροι υπηρεσίας.

 
P Αν μείνουν για λίγο α-

κόμη κλειστά τα σχολεία, το 
εμβόλιο θα το βρει σίγουρα 
κάποια αγανακτισμένη μαμά.

 
P Άντε να τελειώνουμε με 

τον κορωνοϊό, να μείνουμε μό-
νο με την οικονομική κρίση που 
την παίζουμε στα δάχτυλα.

 
P Για το μόνο πράγμα που δεν θέλω να 

κολλήσω κορωνοϊό, είναι για να μην χάσω τη 
γεύση.

 
P Δεν μου λες γιατρέ, χάνουν τη γεύση τους 

και τα καμένα φαγητά της αγάπης; Ή είναι εκτός 
συναγωνισμού;

 
P Όσο για την ασθενική όσφρηση, ουδείς 

λόγος. Αν είχα καλή, την επιλογή του γάμου 
θα την είχα μυριστεί.

 

P Τι τριαντάφυλλα και χαζά; της είχα πει πριν 
από το πρώτο ραντεβού. Για να σε αναγνωρίσω, 
θα κρατάς ένα μπολ κεφτεδάκια.

 
P Εγώ απ’ τον Άγιο Βασίλη θα ζητήσω να 

φέρει πίσω το ΠαΣοΚ.
 
P Με σαφή στοιχεία τοπικού χαρακτήρα η πί-

εση στη βόρεια Ελλάδα. Κι εμείς, στο μπες βγες!
 
P Την είδαμε και λίγο ΝΒΑ την περασμένη 

εβδομάδα με τις συνεχείς κατοστάρες.
 

P Όσο για την Πέλλα; Αντετοκού-
μπο!

 
P Αστεροειδής πέρασε ξυστά 

από τη Γη την Παρασκευή και 13. 
Για να πω την αμαρτία μου, ένιωσα 
ένα τσούξιμο στο δεξί αυτί εκείνη 
τη μέρα, αλλά δεν έδωσα σημασία.

 
P Και:
 Μία οικογένεια πάει διακοπές στο 

παραθαλάσσιο εξοχικό της. Δίπλα στο 
εξοχικό χτίζεται ένα άλλο. Η εξάχρονη 
κορούλα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την κατασκευή του νέου κτηρίου 
και τη διασκεδάζει να κάνει παρέα 
και να συζητάει με τους μαστόρους. 
Οι μαστόροι, καλόκαρδοι άνθρωποι, 
τη βλέπουν σαν τη μασκότ τους. Την 
παίζουν, την πειράζουν, την κερνούν 
μεζέδες την ώρα της ανάπαυλας και 
τη βάζουν να κάνει και καμιά μικρο-
δουλίτσα, έτσι για να την κάνουν να 
αισθάνεται σημαντική. Μόλις συμπλή-
ρωσε η μικρή μια βδομάδα ‘εργασίας’ 
στο γιαπί, της έδωσαν 1 ευρώ για 
πληρωμή!

Η μικρή έσπευσε στη μάνα της και 
της έδειξε περήφανη τα κέρδη από 
την εργασία της. Η μάνα περήφανη κι αυτή για 
την κόρη της, που άρχισε από τόσο μικρή να 
αντιλαμβάνεται πώς ζουν οι ενήλικες, την πείθει 
να ανοίξει έναν λογαριασμό στην τράπεζα και να 
καταθέσει το μισθό της εκεί. Πηγαίνουν, λοιπόν, 
στην τράπεζα και όπως ήταν φυσικό ο ταμίας εξε-
πλάγη από το γεγονός ότι ένα κοριτσάκι κερδίζει 
τον πρώτο του μισθό σε τόσο μικρή ηλικία. Το 

κοριτσάκι του λέει περήφανα: 
-Βοήθησα μια ολόκληρη βδομάδα τους χτίστες 

να χτίσουν ένα σπίτι!
-Μπράβο! λέει ο ταμίας. Είσαι πολύ άξιο κορί-

τσι. Θα δουλέψεις και την επόμενη εβδομάδα;
-Εάν εκείνος ο μπαγλαμάς ο προμηθευτής μάς 

φέρει εκείνα τα τούβλα, ναι!
Κ.Π.
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Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Στις 8 καλύτερες πρακτικές 

του Interreg Europe  
στον τομέα της Κυκλικής 

Οικονομίας, 
το One-Stop Liaison Office

Αύριο Τετάρτη στην περιοχή του Γηπέδου Νάουσας  

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα κάνει 
rapid tests σε δημότες, με την 

διαδικασία drive-through
-Σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας

Κινητή Μονάδα Υγείας Ημαθίας του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας, θα βρί-
σκεται την ερχόμενη Τετάρτη (25/11/2020) μπροστά από το Γήπεδο Νάουσας,  για δειγματολη-
πτικούς ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19, με την διαδικασία  drive-through σε 
δημότες, από τις 10:00 έως τις 13:30.

Οι πολίτες θα συμμετέχουν στην διαδικασία μέσα από το αυτοκίνητό τους τη στιγμή διέλευ-
σής τους από το προαναφερόμενο σημείο, έχοντας μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας 
ΑΜΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο. Για την μετακίνησή τους οι πολίτες θα απο-
στέλλουν sms με αριθμό 1 στο 13033.

Για την διαδικασία των rapid tests - στην οποία συνδράμουν η Τροχαία και ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός - έχει προβλεφθεί ειδικό σημείο στην διαδρομή, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλ-
ληλα για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων προς αποφυγή του συνωστισμού και 
για την ασφάλεια των εμπλεκομένων.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, με την διαδικασία των δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας α-
νίχνευσης αντιγόνου Covid-19 με την διαδικασία  drive-through,  προστατεύονται οι πολίτες κα-
θώς δεν χρειάζεται να μετακινηθούν σε νοσοκομείο, διαγνωστικά κέντρα κλπ,  ενώ παράλληλα  
διευκολύνεται σημαντικά και το έργο του ιατρικού προσωπικού.
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