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Από την Αντιδημαρχία Ισότητας και το Κέντρο 
Συμβουλευτικής του Δήμου Βέροιας

Με απόφαση Βορίδη και Σταϊκούρα

Σήμερα 10.00-13.30 στο ΔΑΚ Μακροχωρίου

SPORTSPORT SPORT

Σελ. 10

Τηλεδιάσκεψη 20 φορέων και 
πολιτών για την εξάλειψη της 

βίας κατά των γυναικών

Το 2022, το 10ο Παγκόσμιο 
Επιστημονικό Συνέδριο 
Ροδακινιάς στην Ημαθία

Οι Έλληνες αγρότες, 
δικαιούχοι της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής 4ου κύκλου

Οδυσσέας Γωνιάδης: Ένας ακάματος 
εργάτης του Θεάτρου στο χθεσινό podcast 

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας

Παγκόσμιος θρήνος: 
Πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα
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Σελ. 3

Σελ. 4

Σελ. 4

Σελ. 2

Σελ. 2

Σελ. 11

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο 
σπίτι της οδού Μ. Ασίας  
στον Προμηθέα Βέροιας

Υπηρεσία Ενημέρωσης 
συγγενών ασθενών Covid από τα 
νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας

Ολοκληρώθηκε χθες η διενέργεια
 δωρεάν rapid tests, με την διαδικασία 

drive through, σε 250 πολίτες της Νάουσας
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«Πόρτα» σε αρκετούς 
επαγγελματίες στην 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4
  Αρκετά παράπονα από ελεύθερους επαγγελματίες 
με πληττόμενες επιχειρήσεις που «έφαγαν πόρτα» στην 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, αφού υπέβαλαν τις αιτήσεις 
τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και απορρίφθηκαν. 
Προφανώς κάπου «σκάλωσαν» στις παραμέτρους και 
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στον αλγόριθμο του 
Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ειδικά αυτή την φορά που 
το 50% του ποσού είναι χαριστικό, η απόρριψη «πόνεσε» 
περισσότερο! Σε κάθε περίπτωση εκτός ορισμένων ΚΑΔ, 
υπάρχει γενική καθίζηση στις επιχειρήσεις και στους 
επαγγελματίες χωρίς προσωπικό, που παλεύουν με τα 
κύματα των υποχρεώσεων για να διασωθούν οικονομικά. 
Στον αντίποδα η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει καθολικά 
και οριζόντια όλους τους ανέργους(και καλώς έπραξε), 
παρόλο που δεν έχουν πληγεί εξαιτίας του κορωνοϊού, αλλά 
ήταν σε μειονεκτική θέση εδώ και χρόνια(μακροχρόνια 
άνεργοι). Φυσικά τα χρήματα είναι λίγα και μετρημένα 
και πρέπει να αποδοθούν λελογισμένα, ωστόσο η 
ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι η 
μικρομεσαία επιχείρηση και ο επαγγελματίας πρέπει να 
στηριχθούν γιατί εκτός από οικονομικές επιπτώσεις θα 
έχουμε και σοβαρές κοινωνικές. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Στυλιανού, Νίκωνος του “Μετανοείτε”

60 οχήματα
στις υπηρεσίες
της Αστυνομίας
στην Κεντρική 
Μακεδονία - 

Ελπίζουμε και 
στην Ημαθία

Με60οχήματαθα ενισχύσειη Πε-
ριφέρεια τις υπηρεσίες τηςΕΛΑΣστην
ΚεντρικήΜακεδονία. μέσω ευρωπα-
ϊκών πόρων, ανακοίνωσε προχθές ο
Απ.ΤζιτζικώσταςπαρουσίαΧρυσοχοί-
δη.

Με1,5 εκ. ευρώθαδιατεθούνστην
ΕΛ.ΑΣ.35επιβατικάοχήματα,14οχή-
ματα τύπουSUV, δυο οχήματα για τη

μεταφοράπροσωπικούκαιεννέαμοτοσικλέτες,καθώςκαιδέκαραντάρελέγχουταχύτηταςκαι51ασυρμάτους.
ΕλπίζουμεναείναικαιηΗμαθίαστονκατάλογο.

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι της οδού Μ. Ασίας  
στον Προμηθέα Βέροιας

Φωτιάσεεγκαταλελειμμένοσπίτι στηνοδόΜ.Ασίας στονΠρομηθέαΒέροιαςξέσπασεγύρωστις7.30χθεςτο
απόγευμαπροκαλώνταςτηνανησυχίατωνκατοίκωνπουδιέκριναναπόμακριάτονκαπνό.Γιατηνκατάσβεσηκατά-
φθασεηΠυροσβεστικήΥπηρεσίαΒέροιας,καιέθεσεσεέλεγχοτηφωτιάμέχριτηνκατάσβεσήτης.

ΓιατααίτιατηςπυρκαγιάςδιερευνάαρμοδίωςηΠ.Υ.τηςΒέροιας.

Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςστοτμήμα
Βρυσάκι-Αλεξάνδρεια,λόγωτοποθέτησηςοπτικώνινών

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας, τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπη-
ρέτησηκαιασφάλειατουκοινού,κατάτηδιάρκειαεργασιώντοποθέτησηςοπτικώνινώνσταπλαίσιαέργου«Κατασκευή
δικτύουοπτικώνινώντηςWINDRSSAlexandreia»ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισε:

-Τηνστένωσητηςλωρίδαςκυκλοφορίαςτωνοχημάτων,κατάτηνδιάρκειατωνεργασιώνεγκατάστασηςδικτύουοπτι-
κώνινών,στηνΕ.Ο.4τηςΠ.Ε.Ημαθίας,απόΧ.Θ.53+000(Τ.Κ.Βρυσακίου)έωςΧ.Θ.50+000(δ/σημεοδόΣμύρνης-Κέ-
ντροΥγείαςΑλεξάνδρειας),στορεύμακυκλοφορίαςαπόΒρυσάκιπροςΑλεξάνδρεια.

Οιρυθμίσειςθαεφαρμοσθούναπότηνανατολήέωςτηδύσητουηλίου,έκαστηςημέρας,απόσήμεραΠέμπτη26-11-
2020έωςκαιτηνΠαρασκευή04-12-2020.

Σεκάθεπερίπτωση,ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαδιεξάγεταιαμφίδρομα.

ΥπηρεσίαΕνημέρωσης
συγγενώνασθενώνCovid
απότανοσοκομεία
ΒέροιαςκαιΝάουσας

Τεράστια ήταν η αγωνία των συγγενών ασθενών
που νοσηλεύονται από κορωνοϊό, ειδικά αυτώνπου
είναι διασωληνωμένοι και αγνοούσαν την εξέλιξη της
υγείαςτωνανθρώπωντους.Τέλοςσεαυτότο«βασανι-
στήριο» τηςαβεβαιότηταςέβαλεηδιοίκησητουΝοσο-
κομείουΗμαθίαςαπότηνπροηγούμενηΔευτέρα,αφού
και στις δύοΜονάδεςΥγείας τηςΗμαθίας(Βέροια-Νά-
ουσα) λειτουργεί Υπηρεσία Ενημέρωσης συγγενών.
Ησυγκεκριμένη υπηρεσία καταχωρίζει ένα τηλέφωνο
επικοινωνίαςσυγγενούςτουασθενούςπουνοσηλεύεται
από κορωνοϊό και καθημερινά συγκεκριμένοπροσω-
πικό που είναι επιφορτισμένο να παρακολουθεί την
εξέλιξη της υγείας τουασθενούς, ενημερώνει τονσυγ-
γενή.«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είναι κι αυτό της 
ενημέρωσης του οικογενειακού περιβάλλοντος των 
ασθενών μας»,αναφέρειμεευαισθησίαστοσυγκεκρι-
μένοθέμαηδιοίκησητουΝοσοκομείου.

Παράλληλα, εκτός από τους  γιατρούς και νοση-
λευτές, στη μάχη ρίχνονται και οιψυχολόγοι τουΝο-
σοκομείου, αφού οι ασθενείς covid έχουν ανάγκη και
ψυχολογικής υποστήριξης. Δίνεται ένας μεγάλος και
πολυμέτωποςαγώνας,πουηδιοίκησητουνοσοκομείου
αντιμετωπίζει με ευαισθησία και όχι μόνοστο αμιγώς
υγειονομικόμέρος.

Η «γεωγραφία» των 
κρουσμάτων κορονοϊού 
στην Ημαθία: 20% στον 

αστικό ιστό και 80% στα χωριά
Μήπως να εστιάσουμε

προς τα εκεί την 
ενημέρωση;
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Εξιχνίαση κλοπής από 
αγρόκτημα της Ημαθίας

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος αλλο-
δαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της 17ης Νο-
εμβρίου 2020 σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε από αγρόκτημα ένα ηλεκτρονικό 
σύστημα για τον έλεγχο παρασίτων αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο εντοπίσθηκε και 
αποδόθηκε στον υπεύθυνο της ιδιοκτήτριας επιχείρησης.

Σε πορτοκαλί φόντο το Δημαρχείο 
Νάουσας για την Παγκόσμια Ημέρα για 

την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Με πορτοκαλί χρώμα φωταγωγήθηκε συμβολικά 

χθες το βράδυ το Δημαρχείο  της Νάουσας, στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στις δράσεις ευ-
αισθητοποίησης που πραγματοποιούν και οι φορείς 
της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, Περιφέρειες, Δήμοι)  για 
την Παγκόσμια Ημέρα  για την Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών.

Η ενδοοικογενειακή βία, σε όλες τις μορφές της, 
αποτελεί ένα καίριο ζήτημα στην εποχή μας. Ιδιαί-
τερα κατά τις περιόδους lockdown, όπως αυτή που 
διανύουμε, τα κρούσματά της έχουν παρουσιάσει 
αύξηση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες, που γίνονται αποδέκτες της, εί-
ναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο βαθμό στη βία.

Η 25η Νοεμβρίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Η-
μέρα αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας, με σκοπό 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
και με τελικό στόχο τον περιορισμό και την πλήρη 
αντιμετώπισή της.

Με τη συμμετοχή 20 φορέων, αλλά και  πολιτών  ολοκληρώθηκε η 
χθεσινή τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Δικτύωση και συνεργασία των τοπι-
κών φορέων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» που  
διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχια Ισότητας και το Κέντρο Συμβου-
λευτικής του δήμου Βέροιας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου.

Η βία κατά των γυναικών είναι δυστυχώς ένα διαχρονικό φαινόμε-
νο. Γυναίκες υφίστανται καθημερινά όλες τις  μορφές βίας σωματική, 
λεκτική, ψυχολογική, εργασιακή, σεξουαλική και το δυστύχημα είναι ότι 
το φαινόμενο αυτό συναντάται σε γυναίκες ανεξαρτήτως πνευματικού 
και οικονομικού επιπέδου, χρώματος ή φυλής. Στις πιο ανεπτυγμένες 
χώρες γίνεται μεγάλος αγώνας για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
αυτών των γυναικών και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντάσ-
σονται και οι παρούσες δράσεις.

Μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση παρατηρείται και 
στον ελλαδικό χώρο. Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και το Δήμο Βέ-
ροιας, η αντιδήμαρχος Συρμούλα Τζήμα τόνισε ότι σε επίπεδο Δήμου 
υπάρχουν αρκετοί φορείς που ασχολούνται επιστημονικά και παρά-
σχουν την συνδρομή τους στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη και οι 
περισσότεροι συμμετέχουν στην παρούσα τηλεδιάσκεψη. Ενημέρωσε 
επίσης, μεταξύ άλλων ότι  την ιδία χρονιά  ανασυγκροτήθηκε η Δημο-
τική Επιτροπή Ισότητας που εμπλουτίστηκε  με επιστήμονες και ειδι-
κούς εμπειρογνώμονες στα θέματα της ισότητας των φύλων αλλά και 

υπηρεσιακούς παράγοντες που χειρίζονται καθημερινά 
περιπτώσεις γυναικών. Ήδη η επιτροπή συνεδριάζει και 
προγραμματίζει τις επόμενες δράσεις της.

 Στην διαδικτυακή συμμετείχαν: Μαυρίδου Σοφία, 
Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας,Τσαπαροπούλου Έφη - ψυχολόγος, Να-
τσιοπούλου Χαρούλα - κοινωνική λειτουργός, Λυμούση 
Σταυρούλα - νομική σύμβουλος από το Κέντρο Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας,Τερζητά-
νου Λευκοθέα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας,Κάσ-
δαγλη Α., Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας,Κωτσιοπού-
λου Ειρήνη, Σαρκατζή Ελισσάβετ, Μητάκου Δέσποι-
να, Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου Βέροιας,Αγγελή 
Παρασκευή - ψυχολόγος, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
Βέροιας, Κακολύρη Ιωάννα - ψυχολόγος, Κέντρο Κοινό-
τητας Δήμου Βέροιας,Κύρτσιου Φωτεινή, Δικηγόρος Παρ’ 
Εφέταις, MSc, Γενική Γραμματέας του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας,Μήτσιου Έμυ - ψυχολόγος, Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «ΕΡΑΣΜΟΣ», Πανταζή Μαρία - ψυχολόγος, «Πρωτοβουλία για το 
Παιδί», Γεωργιάδου Σεβαστή - κοινωνική λειτουργός, ΟΚΑΝΑ Βέροιας, 
Γούτα Σοφία - κοινωνική λειτουργός, Δημοτικό Ιατρείο, ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας,Ταναμπάση Πολυξένη - κοινωνική λειτουργός, νηπιαγωγός, 
MSc, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, Μπαλτατζίδου Δώρα, 

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Νάουσας, Πρόεδρος Επιτροπής 
Ισότητας Δήμου Νάουσας, Τόσκα Ασημούλα - κοινωνική λειτουργός, 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάουσας, Μουτάκη Αθανασία - κοινωνική 
λειτουργός, Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, Μοσχοπούλου ‘Ολγα, Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, Πρόεδρος Επι-
τροπής Ισότητας Δήμου Αλεξάνδρειας, Μπεσυροπούλου Άννα - κοινω-
νική λειτουργός, Ζεϊμπεκίδου Χριστίνα - κοινωνική λειτουργός, Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας.

Έκτακτη επιχορήγηση, συνολικού ύψους 50.000.000 ευ-
ρώ, «προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους ανα-
γκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού 

COVID-19» δόθηκε στους Δήμους με απόφαση της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπ. Εσωτερικών.

Της έκδοσής της, προηγήθηκε στις 13 Νοεμβρίου απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών, με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού εξόδων του  Υπ. Εσωτερικών.

Κατανεμήθηκαν, λοιπόν, 50.000.000,00 € στους Δήμους «για την 
ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, 
ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού και για 
τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτα-
κτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνι-
ση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους».

Ελήφθησαν υπόψη «τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ που αποδί-
δονται στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους».

Για την Ημαθία οι τρείς Δήμοι λαμβάνουν:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:  190.490,73 ευρώ
ΒΕΡΟΙΑΣ: 325.366,48 ευρώ
ΝΑΟΥΣΑΣ: 159.859,13 ευρώ

Κ. Βοργιαζίδης:  θα καλύψουμε την απώλεια εσόδων
 από δημοτικά τέλη και έξοδα για μάσκες και απολυμάνσεις

Όπως δήλωσε στον ΛΑΟ ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζί-
δης, κατά βάση τα χρήματα της έκτακτης επιχορήγησης θα καλύψουν 
την απώλεια εσόδων του δήμου από δημοτικά τέλη και τέλη τραπε-
ζοκαθισμάτων, όπως είχε αναφερθεί και ο υπουργός Εσωτερικών Π. 
Θεοδωρικάκος .Περαιτέρω ο δήμαρχος Βέροιας είπε ότι θα καλυφθούν 
οι αυξημένες ανάγκες σε υλικά όπως μάσκες, απολυμαντικά, αλλά και 
απολυμάνσεις, ενώ υπογράμμισε το γεγονός ότι ο δήμος είναι σε επι-
φυλακή και έτοιμος να συνδράμει σε δομές υγείας, όπως νοσοκομεία 
και κέντρα υγεία σε έκτακτες καταστάσεις αν παραστεί ανάγκη.

Να σημειωθεί ότι στον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίζεται στη 
Βουλή, για το 2021 αναγράφονται μηδέν ευρώ  μεταβιβάσεις στους 
Δήμους για δαπάνες covid-19.

Από την Αντιδημαρχία Ισότητας και το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Βέροιας

Τηλεδιάσκεψη 20 φορέων και πολιτών για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών

670.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Βέροιας, 
Αλεξάνδρειας και Νάουσας για έκτακτες ανάγκες  

από την εμφάνιση του COVID-19
-Που θα τα χρησιμοποιήσει ο Δήμος Βέροιας



Συνεχίζεται η μετάδοση των podcasts που 
δημιούργησε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας σε συνεργασία με το pod.gr , ό-
που επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργοί 
της Βέροιας μοιράζονται μαζί μας τις ιστορίες 
τους, μιλώντας για το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον όπως το ζήσανε και το οραμα-
τίζονται.

Από χθες Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, α-
ναρτήθηκε στο http://future.libver.gr/podcasts/ 
και στο https://www.pod.gr/ και μπορείτε να 
ακούσετε το δεύτερο podcast, όπου ο κ. Ο-
δυσσέας Γωνιάδης συνομιλεί με τον κ. Γιάννη 
Καισαρίδη.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τα πρώτα 
καλλιτεχνικά βήματα στην Αθήνα και η γνω-
ριμία με τον Μίμη Πλέσσα. Η επιστροφή στη 

Βέροια και το πρωτοπόρο εγχείρημα δημι-
ουργίας θεάτρου στα χρόνια της δικτατορίας. 
Ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και πρώην πρόε-
δρος του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας Οδυσσέας Γω-
νιάδης εξιστορεί στο συγγραφέα Γιάννη Και-
σαρίδη στιγμές της ζωής του που ταυτίζονται 
με την θεατρική και γενικότερα καλλιτεχνική 
πρόοδο της Βέροιας.

Οι δέκα συνεντεύξεις-podcasts , συμπε-
ριλαμβάνονται στο πλαίσιο εορτασμού των 
δέκα χρόνων από  την απονομή του Βραβεί-
ου «Πρόσβαση στη Μάθηση» από το Ίδρυμα 
Bill and Melinda Gates. Τον Νοέμβριο και τον 
Δεκέμβριο του 2020 η Βιβλιοθήκη συζητάει 
για το μέλλον με ποικίλες εκδηλώσεις, με 
ελεύθερη πρόσβαση. (Βρείτε το αναλυτικό 
πρόγραμμα στο future.libver.gr/programme)
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Το 2022, το 10ο Παγκόσμιο 
Επιστημονικό Συνέδριο 
Ροδακινιάς στην Ημαθία 

Το 10ο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο Ροδακινιάς, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα 
της Διεθνούς Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ISHS), έχει μετατεθεί λόγω της παν-
δημίας, για το χρονικό διάστημα 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2022.

Επιπρόσθετα, οι αρχικές ημερομηνίες του Συνεδρίου (1-4 Ιουνίου) θα αξιοποιηθούν για την υπο-
στήριξη διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) που θα απαρτίζεται από 12-16 προσκεκλημένες ομιλίες. 
Το τελικό πρόγραμμα του webinar θα ανακοινωθεί αρχές Ιανουαρίου.

 Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο είναι αναρτημένες στον ιστότοπο: www.
fruitsciences.eu/peach2021  

 Η εφημερίδα ΛΑΟΣ και ο ραδιοφωνικός σταθμός ΑΚΟΥ 99.6 είναι χορηγοί επικοινωνίας του 
Συνεδρίου.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι 
ένα έγκλημα που διώκεται αυτε-
πάγγελτα και τιμωρείται από τις 
διατάξεις του Ν. 3500/2006.

Οι Υπηρεσίες Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελλη-
νικής Αστυνομίας λειτουργούν σε 
όλη την επικράτεια. Η Ελληνική 
Αστυνομία διαχειρίζεται κάθε περι-
στατικό ενδοοικογενειακής βίας και 
ενημερώνει τις αρμόδιες δικαστικές 
αρχές, ενώ παράλληλα, παρέχει 
κατευθύνσεις και πληροφορίες στα 
θύματα, για την αναζήτηση δομών 
στέγασης, ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νο-
μικής υποστήριξης.

Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης: ψυχο-
λογικής, σωματικής ή σεξουαλικής διώκεται από το 
Νόμο.

Αν είστε θύμα :
• Καλέστε το 100.
• Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε γραπτό μή-

νυμα (sms) στο 100, με:
o Ακριβή διεύθυνση
o Ονοματεπώνυμο
o Είδος επείγουσας ανάγκης (π.χ. «κινδυνεύει η 

ζωή μου», «δέχομαι βία από το/τη σύζυγό μου»)
• Εάν δεν μπορείτε εσείς να επικοινωνήσετε με το 

100, ζητήστε από κάποιον άλλον να ειδοποιήσει τις Αρ-
χές για εσάς (π.χ. από κάποιον οικείο ή το γιατρό σας)

• Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη και πείτε στο για-
τρό όλη την αλήθεια.

• Υποβάλλετε μήνυση στο πλησιέστερο Αστυνομικό 
Τμήμα.

• Για κατευθύνσεις και οδηγίες, 
τηλεφωνήστε ή στείλτε μήνυμα η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
στις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Εν-
δοοικογενειακής Βίας της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, που βρίσκονται 
σε όλη την επικράτεια. (Δείτε εδώ 
τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
των Υπηρεσιών)

• Καλέστε τη γραμμή SOS 
15900 της Γενικής Γραμματείας Οι-
κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων, που απευθύνεται σε 
γυναίκες, για ψυχοκοινωνική στή-
ριξη, νομική συμβουλευτική και φι-

λοξενία σε ξενώνες. Επικοινωνία και μέσω e-mail στο 
sos15900@isotita.gr

Αν γνωρίζετε κάποιον που υφίσταται ενδοοικογενει-
ακή βία:

• Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, καλέστε εσείς το 100.
• Ενημερώστε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
• Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν σε όλη την 
επικράτεια, μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (e-mail). (Δείτε εδώ τα τηλέφωνα 
και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) των Υπηρεσιών)

• Ενημερώστε το θύμα για τους τρόπους επικοινω-
νίας με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

• Ενθαρρύνετε το θύμα να καλέσει για ψυχοκοινωνι-
κή υποστήριξη τη γραμμή SOS 15900 για κακοποιημέ-
νες γυναίκες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη σελίδα: 
www.isotita.gr & www.womensos.gr

Οδυσσέας Γωνιάδης: 
Ένας ακάματος εργάτης 

του Θεάτρου στο χθεσινό 
podcast της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Βέροιας

Η Ελληνική Αστυνομία κατά 
της Ενδοοικογενειακής βίας 



Το Σωματείο Ιδιο-
κτητών Καφετεριών 
– Κέντρων Διασκέδα-
σης και Ψυχαγωγίας 
Βεροίας αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία αλληλεγ-
γύης, προκειμένου να 
συνδράμει εμπράκτως 
στην ανακούφιση των 
συμπολιτών μας που 
έχουν ανάγκη λόγω της πανδημίας και 
των δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε 
όλοι σήμερα. 

Καλεί   λοιπόν το κοινό της πόλης μας, 
εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς έτσι ώστε: να συ-
γκεντρωθούν τρόφιμα και εφόδια πρώτης 
ανάγκης, για να διανεμηθούν σε άπορες 
οικογένειες της πόλης μας και της ευρύτε-
ρης περιοχής του Δήμου. 

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο καφέ 
«ΒΑΤΡΑΧΟΣ», επί της οδού Μ.Καρακω-
στή 13, από την Παρασκευή 27/11, έως 

την Τετάρτη 23/12/20. 
Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής:
1.Τρόφιμα
• Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, σάλτσα 

ντομάτας.
• Ξύδι, χυμός λεμονιού, μπαχαρικά, 

αλάτι, πιπέρι, λάδι.
2.Αναλώσιμα είδη σπιτιού
• Χαρτικά είδη- αλουμινόχαρτα-μεμ-

βράνες-λαδόκολλες.
• Απορρυπαντικά-καθαριστικά –χλωρί-

νες – μαλακτικά ρούχων.
• Σφουγγάρια μπάνιου- κουζίνας, 

wettex,.
• Σακούλες απορριμμάτων (και για κα-

λαθάκια).
3.Φάρμακα και 

είδη προσωπικής υ-
γιεινής

• αντιπυρετικά, 
γάζες, οινόπνευμα, 
επίδεσμοι.

• αντικουνουπικά, 
σαμπουάν και λο-
σιόν, αφρόλουτρα, 
αποσμητικά.

• Mωρομάντηλα, 
αποφρακτικά μύτης, 
χάνζαπλαστ, μπεντα-
ντίν.

• Σερβιέτες, αντη-
λιακά, μπενταντίν, 
βαμβάκι.

4. Διάφορα
• Παιχνίδια, μπά-

λες , laptop, tamplets                           

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

Κώστας 
Σαμανίδης

Η Γραμματέας
Ιφιγένεια

 Βλαχογιάννη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροια, 25/11/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

Με βάση τη με αριθμό 1786/24-11-2020 προκήρυξη 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας η οποία αναρτήθηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 9ΡΣΖ469ΗΑΚ-5Φ3, προκηρύχθηκε 
η πρόσληψη δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Ε-
μπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), με ειδίκευση στο Εμπορικό 
Δίκαιο, με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνο-
νται στην  οικεία προκήρυξη. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων είναι η 28-12-2020. 

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο 
στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Ε-
πιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3, Βέροια, τηλ: 
2331024734. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ 
– ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

 ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:

Κάλεσμα αλληλεγγύης συμπολιτών μας 
που πλήττονται από την  πανδημία

Στη Βουλή φέρνει η Φρόσω 
Καρασαρλίδου την επιστολή των 

«Παιδιών της Άνοιξης» για την παροχή 
βοηθήματος στα Άτομα 

με Αναπηρία
Η βουλευτής του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου κατέθεσε προς τον 

Υπουργό Οικονομικών Αναφορά την επιστολή του Φιλανθρωπικού Μη 
Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας “Τα 
Παιδιά της Άνοιξης” με θέμα “Παροχή βοηθήματος στα Άτομα με Αναπη-
ρία”, στην οποία ο σύλλογος διαπιστώνει ότι γίνεται διάκριση σε μια ευπα-
θή κοινωνική ομάδα, που αντιμετωπίζει επιπλέον οικονομικά προβλήμα-
τα, καθώς οι εξαγγελίες που αφορούν τους δικαιούχους του βοηθήματος 
2020 δεν συμπεριλαμβάνουν τα ΑμεΑ. Οι γονείς ζητούν την εξεύρεση α-
ποτελεσματικών λύσεων σχετικά με τη μεγάλη αυτή αδικία που υφίστανται 
και διεκδικούν τα αυτονόητα προκειμένου το κοινωνικό βοήθημα να δοθεί 
στα ΑμεΑ και τα παιδιά τους να ζουν με αξιοπρέπεια.

Ανδρέας Ξανθός:  Η κυβέρνηση 
στην πραγματικότητα έχει «δυσανεξία» 
απέναντι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Με την παρακάτω δήλωση απαντάει ο  του Τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική  Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός, στην εξαγγελία Μητσοτάκη για μονιμοποίη-
ση γιατρών στις ΜΕΘ:

«Άλλη μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού χωρίς σοβαρό αντίκρισμα και με αποκλει-
στικά επικοινωνιακή στόχευση, την ώρα που η υγειονομική κρίση είναι εκτός ελέγχου. Οι 
επικουρικοί γιατροί που έχουν προσληφθεί σε ΜΕΘ στη διάρκεια της  πανδημίας, είναι 
ελάχιστοι. Η προκήρυξη λοιπόν μόνιμων θέσεων δεν μπορεί να αφορά μόνο αυτούς τους 
γιατρούς, αλλά όλους τους χιλιάδες επικουρικούς γιατρούς κάθε ειδικότητας που χρόνια 
τώρα στηρίζουν το ΕΣΥ και έχουν προσφέρει  πολύτιμες υπηρεσίες στη διάρκεια της υγει-
ονομικής κρίσης. Αλλιώς η εξαγγελία αυτή του Πρωθυπουργού δημιουργεί μια προκλητική 
ανισότητα στη μεταχείριση ανθρώπων της «πρώτης γραμμής», ειδικά όσων  υπηρετούν  
στα ΤΕΠ, στις κλινικές covid, στα αναισθησιολογικά τμήματα, στις παιδιατρικές κλινικές, 
στα Εργαστήρια 
και συμβάλλουν 
καθημερινά στην  
αξιοπρεπή φρο-
ντίδα των ασθε-
νών με covid. Η 

αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων και η 
ενδυνάμωση  του ΕΣΥ  απαιτεί σχέδιο 15.000 μόνι-
μων προσλήψεων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 
προσωπικού. Έτσι θα υπάρξει επαγγελματική προο-
πτική για τους σημερινούς συμβασιούχους και μπορεί 
να σιγά-σιγά να αντιστραφεί το brain drain  των νέων 
γιατρών. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν έχει 
τέτοιο σχέδιο γιατί στην πραγματικότητα έχει «δυσα-
νεξία» απέναντι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
«Εύγε στο κοινωνικό πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ Βεροίας. 

Θερμά συγχαρητήρια κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 6 α-
στυνομικούς του Α.Τ. Βεροίας για τον τρόπο που χειρίστη-
καν και βοήθησαν να λυθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα που α-
φορούσε νεαρή κοπέλα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ευγνωμο-
σύνη από το θείο της κοπέλας ,στη νεαρή αστυνομικό που 
με μεγάλη ευαισθησία και αυταπάρνηση σε ρόλο κοινωνικής 
λειτουργού , φίλης, αδερφής, μητέρας, βοήθησε αφάνταστα 
στην ομαλή έκβαση ενός πολύ λεπτού θέματος.»



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

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
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 26  

Νοεμβρίου 2020 στις 14.45 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρηια) Βέροιας ο Κωνστα-
ντίνος Ρήγας σε ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 26  

Νοεμβρίου 2020 στις 16.10 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Aγίας Παρασκευ-
ής Πατρίδας Αθανασίου (Κοιμητή-
ρηια) Βέροιας ο Κωνσταντίνος 
Ρήγας σε ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Προσωρινή 
αναστολή των 

δράσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης του 

«Έρασμου»
Διαρκής η ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω 

τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «Έρασμος», εναρμονιζόμενος 
με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 
των υγειονομικών μέτρων περιορι-
σμού της πολιτείας κατά της διασπο-
ράς του COVID19, αποφασίζει την 
μέχρι νεωτέρας  προσωρινή αναστο-
λή όλων των δράσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης (Σχολές Γονέων, 
Βιωματικά Σεμινάρια) σε Βέροια, 

Νάουσα και Αλεξάνδρεια. Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
στήριξης από την επιστημονική ομάδα των εργαζομένων 
της δομής θα παρέχονται κανονικά μέσω τηλεφωνικής και 
διαδικτυακής επικοινωνίας (τηλ. email – skype) για όποιον το 
έχει ανάγκη.

Κανονικά η υποδοχή των περιστατικών στον Ξενώνα 
Βραχείας Φιλοξενίας

Δεδομένου ότι κατά το πρώτο κύμα έξαρσης και διασπο-
ράς της επιδημίας του ιού COVID19, και λόγω του αναγκα-
στικού εγκλεισμού του περασμένου Μαρτίου, αυξήθηκαν 
κατακόρυφα τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, ο Ξενώ-
νας Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας είναι σε πλήρη ετοι-
μότητα να υποδεχθεί περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ωρου, με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων 
ασφαλείας που έχουν καθοριστεί, κατόπιν συνεννοήσεως 
στην 24ωρη τηλεφωνική μας γραμμή 23310 74073.

Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ.-14.00μμ
τηλ: 23310 74073 – email: erasmos.veria@gmail.com
Για οποιαδήποτε μεταβολή ή παράταση θα προβούμε σε 

σχετικές έγκαιρες ενημερωτικές ανακοινώσεις στην ιστοσελί-
δα μας WWW.ERASMOSVERIAS.COM και δια του τοπικού 
Τύπου.

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

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

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Διαδικτυακές οι 
υπηρεσίες του Κέντρου υποστήριξης

 Λόγω των περιοριστικών μέτρων 
για τον COVID-19 που αποφασίστη-
καν από την πολιτεία, ενημερώνουμε 
ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
από τους επαγγελματίες ψυχικής υ-
γείας του Κέντρου του ΣΟΦΨΥ Ημα-
θίας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & 
ΦΙΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ) θα γίνο-
νται διαδικτυακά (skype, viber κ.λ.π.). 

Τα γραφεία του Κέντρου και η 
Γραμματεία θα συνεχίσουν να είναι κανονικά ανοικτά για πληροφορίες, ραντεβού 
κ.λ.π. 

Τηλ. επικοινωνίας 2331400426
email: sofpsim@gmail.com

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τους Εύη & Τόλη Καπρίνη για την προσφορά ενός γεύματος υ-
πέρ αναπαύσεως των γονέων τους Γεωργίου & Ελένης Καπρίνη

Ο Θεός ας τους αναπαύσει  
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
συνταξιούχων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. Η-
ΜΑΘΙΑΣ, 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 αναδρο-

μικών 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 συστημέ-

νη επιστολή θα κάνουν χρήση την ταχυδρομική διεύθυνση 
του κάθε φορέα. Όσοι θέλουν να την υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά 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 ταχυδρομι-
κή, όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε φορέα.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαδικτυακή 
επικοινωνία με την 

Δημοτική 
Αστυνομία Βέροιας

 Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων 
για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας  
covid-19, ενημερώνουμε τους δημότες Βέροι-
ας, ότι μπορούν για θέματα αρμοδιοτήτων μας 
να στέλνουν τα αιτήματά τους στο υπηρεσιακό 
μας e-mail: «dim.astynomia@veria.gr».

Κρατάμε αποστάσεις – φοράμε μάσκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους -εφαρ-
μόζουμε τα μέτρα υγιεινής προστασίας -  επι-
κοινωνούμε εξ αποστάσεως –όχι στις άσκοπες 
μετακινήσεις, για να Μένουμε Ασφαλείς. 

Ο Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος
Ευστάθιος Κελεσίδης

Νέο ωράριο 
λειτουργίας στο ΚΕΠ 

Αλεξάνδρειας
Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας, ότι από την 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, και μέχρι νεωτέρας, το ΚΕΠ της 
Δ.Κ. Αλεξάνδρειας θα εφαρμόσει νέο ωράριο λειτουργίας, 
λόγω των συνθηκών και των έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, το οποίο έχει ως εξής:

Δευτέρα έως και Παρασκευή: 07:30 – 15:30
(Σάββατο κλειστά)
Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται 

κατόπιν ραντεβού ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται 
χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα 
των πολιτών.

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των 
αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πύλη 
«ΕΡΜΗΣ» (ermis.gov.gr), με στόχο την απομακρυσμένη 
εξυπηρέτησή τους  και τη μείωση προσέλευσής τους στα 
ΚΕΠ.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 23333-50200
 (τηλ. κέντρο)
Email: d.alexandrias@kep.gov.gr



Ολοκληρώθηκε σήμερα αργά το μεσημέρι στη Νάουσα η διαδικασία διενέργειας δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19, με τη διαδικασία drive through, που έγιναν σε πολίτες  από την Κινητή Μονάδα 
Υγείας Ημαθίας του ΕΟΔΥ, σε  συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας, στην κεντρική πύλη του Δημοτικού ης πόλης,  με την 
συνδρομή της Τροχαίας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν rapid tests σε 
συνολικά 250 άτομα, εκ των οποίων 9 άτομα βρέ-
θηκαν θετικά. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευ-
τικός Σύλλογος 
Ημαθίας ενημε-
ρώνει ότι για την 
προστασία της 
δημόσιας υγείας 
και  των μελών 
του, το ωράριο 
λειτουργίας των 
φαρμακείων που 
ανήκουν σε όλες 
τις περιοχές της 
Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συ-
νεχές για όσο διά-
στημα θα διαρκέ-
σει η απαγόρευση 
κυκλοφορίας. 

Το υποχρεωτι-
κό 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 ω-
ράριο λειτουργίας 
όλων των κρεο-
πωλείων (μέλη 
και μη μέλη της 
Συντεχνίας Κρεο-
πωλών Βέροιας) 
λόγω των νέων 
μέτρων στο πλαί-
σιο του lockdown 
σε όλη τη χώρα 

για την περιορισμό διασποράς του κορονο-
ϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής 
Βέροιας θα λειτουργούν, μέχρι νεοτέρας, 
από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το με-
σημέρι.

3X23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 9/11/2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ.: 7322/A1-6333
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών, Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες 

της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, έτους 2020 με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει, 25 παρ. 9 του Ν. 4440/2016 και 64 του Ν. 4590/2019)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8
μηνών, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στις έδρες των
αντίστοιχων νομών, κατά ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).
Η επί μέρους κατανομή των ατόμων με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης στην Κεντρική
Υπηρεσία και στις ΠΥΣ, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση-πίνακας Α΄- (ΣΟΧ 1/2020),
που είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Ειδικότητες ανά Νομό
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (101, 106, 111, 115, 118, 119, 121, 124, 127, 130, 131, 133, 135, 138,
140, 141, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 159, 164, 168, 170, 172, 174, 177, 180, 185):
στους Νομούς Αττικής, Αργολίδος,΄Αρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου,
Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας,
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης,
Κυκλάδων, Λασιθίου, Λευκάδας, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Τρικάλων,
Φωκίδας, ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (102, 104, 107, 109, 113, 116, 120, 122, 125, 128, 136, 146,
154, 156, 162, 166, 175, 178, 182): στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ημαθίας,
Κέρκυρας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λέσβου, Μεσσηνίας, Ροδόπης, Σερρών, Φθιώτιδας, ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (103, 105, 108, 110, 112, 114, 117, 123, 126, 129, 132, 134, 137, 139,
143, 147, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 176, 179, 181, 183,
184, 186, 187, 188): στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας,
Άρτας, Aχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας,
Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας,
Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνης, Ροδόπης,
Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Χανίων, Χίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 101, 106, 111, 115, 118, 119, 121, 124, 127, 130, 131, 133, 135,
138, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 159, 164, 168, 170, 172, 174, 177, 180 & 185
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας
ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική
Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή
Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε
β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονο-
μάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής
και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών
Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλ-
λων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Κωδικός θέσης: ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 102, 104, 107, 109, 113, 116, 120, 122, 125, 128, 136,
146, 154, 156, 160, 162, 166, 175, 178 & 182
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού

Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση
και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή
Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και
Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας &
Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών
Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης
και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής
και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Κωδικός θέσης: ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 103, 105, 108, 110, 112, 114, 117, 123, 126, 129,
132, 134, 137, 139, 143, 147, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173,
176, 179, 181, 183, 184, 186, 187 & 188
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: α)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων
Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
• Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσλη-
ψης, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμε-
να κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων των Νομών Γρεβενών (κωδ. 118), Δράμας
(κωδ. 119 & 120), Έβρου (κωδ. 124, 125 & 126), Ευρυτανίας (κωδ. 130), Θεσπρωτίας
(κωδ. 140), Καστοριάς (κωδ. 144), Κιλκίς (κωδ. 149 & 150), Πέλλας (κωδ. 168 & 169),
Ροδόπης (κωδ. 174, 175 & 176), Σερρών (κωδ. 178 & 179), Φλώρινας (κωδ. 184), καθώς
και των δήμων Ρόδου (κωδ. 121, 122 & 123), Ζακύνθου (κωδ. 131 & 132), Σύρου-
Ερμούπολης (κωδ. 153, 154 & 155), Λευκάδας (κωδ. 164), Χίου (κωδ. 188), όλων των
Δήμων της νήσου Κέρκυρας (κωδ. 145, 146 & 147), της νήσου Κεφαλληνίας (κωδ. 148),
της νήσου Λέσβου (κωδ. 162 & 163), της νήσου Σάμου (κωδ. 177) και των Δήμων Δελφών
και Δωρίδος του Νομού Φωκίδας (κωδ. 185), (άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012).
•• Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοι-
πών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elstatsox1@statistics.gr) όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(elstatsox1@statistics.gr).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο. 
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απα-
ραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγο-
ρίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπι-
κού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο δικτυακό της τόπο (www.statistics.gr), στα καταστή-
ματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στα οποία κατανέμονται
οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημά-
των των Δήμων Πειραιά, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Αρταίων,
Πατρέων, Λεβαδέων, Γρεβενών, Δράμας, Ρόδου, Αλεξανδρούπολης, Χαλκιδέων,
Καρπενησίου, Ζακύνθου, Πύργου, Βέροιας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης,
Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Βόρειας
Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Κιλκίς, Κοζάνης,
Κορινθίων, Σύρου - Ερμούπολης, Σπάρτης, Λαρισαίων, Αγίου Νικολάου, Μυτιλήνης,
Δυτικής Λέσβου, Λευκάδας, Βόλου, Καλαμάτας, Έδεσσας, Κατερίνης, Πρέβεζας,
Ρεθύμνης, Κομοτηνής, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Σερρών, Τρικκαίων, Λαμιέων,
Φλώρινας, Δελφών, Δωρίδος, Πολυγύρου, Χανίων & Χίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσί-
ευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό
τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

Ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν 
rapid tests, με την διαδικασία drive 

through, σε 250 πολίτες της Νάουσας
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Ένώ όλοι αναμένουν από μέρα 
σε μέρα την απάντηση της 
Επιτροπής Λοιμοξιολόγων 

στο κοινό αίτημα του ποδόσφαιρου 
για άμεση έναρξη του πρωταθλήμα-
τος της Super League 2, αλλά και 
της Football League, στο soccerplus 
παραχώρησε συνέντευξη ένα από τα 
μέλη της Επιτροπής, το οποίο τοπο-
θετήθηκε για το θέμα.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Νικόλαου Σύψα, 
καθηγητή λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών κι ένα από τα πιο “οικεία” πρόσωπα λόγω της 
επικαιρότητας.

-Κύριε Σύψα τι θα γίνει με την έναρξη Super 
League 2 και Football League; Eίμαστε κοντά 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

«Δεν έχει έρθει κάποιο αίτημα αυτή την στιγμή 
στην επιτροπή του υπουργείου για να ζητηθεί η 
γνώμη μας, άρα δεν μπορώ να σου δώσω κάποια 
σαφή απάντηση».

-Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που υπάρχουν 
επί του συγκεκριμένου θέματος, η Ελλάδα είναι 
από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχει ξεκινήσει 

κανένα πρωτάθλημα μικρότερων κατηγοριών 
από την Super League…

«Το ξέρω, μόνο εμείς και οι Ανδόρα είμαστε, 
αλλά δεν έχουμε εισήγηση και έτσι το θέμα δεν έχει 
συζητηθεί.-Όταν θα σταλεί το αίτημα επανέναρξης 
για αυτές τις δυο κατηγορίες, εσείς το βλέπετε θετι-
κά ή αρνητικά;

Εξαρτάται ποια θα είναι η πρόταση, ποιο θα 
είναι το σχέδιο τους. Αν μας φέρουν ένα σχέδιο 
επανέναρξης για τα πανηγύρια, ασφαλώς και θα 
πούμε όχι…».

-Αν για παράδειγμα οι δυο αυτές κατηγορίες 
δηλώσουν ότι μπορούν και είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν τα ίδια πρωτόκολλα με την Super 
League 1, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για 
θετική απάντηση;

«Δεν μπορώ να σας πολύ εύκολα, γιατί στην 
επιτροπή υπάρχουν 30 άτομα. Απλά αυτή την στιγ-
μή με τις τρέχουσες επιδημιολογικές συνθήκες, το 
κλίμα δεν είναι καλό για να προχωρήσει τώρα αυτό 
το ενδεχόμενο. Θα πρέπει πρώτα να βελτιωθεί το 
κλίμα.

Πώς να κουβεντιάσουμε για την Super League 
2, όταν δεν έχουμε μονάδες να βάλουμε τους α-
σθενείς μέσα. Δεν είναι σωστό και δεν είναι ηθικό. 
Αν υπάρξει μια κάμψη, που όλοι το ελπίζουμε, τότε 
αυτό θα είναι κάτι που θα μπορεί να συζητηθεί. 
Το να κάτσει η επιτροπή να κουβεντιάσει για την 
Super League 2 και την ίδια στιγμή να μετράμε 100 
θανάτους…».

Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου SL2  και FL  ενημέρω-
σε ότι σχετικά με την έναρξη 

του Πρωταθλήματος της Super League 
2 έχουν σταλεί, όπως μας ζητήθηκε 
από τους αρμόδιους φορείς, τα έγγρα-
φα -με συνημμένα α) το υγειονομικό 
πρωτόκολλο και β) τη δέσμευση των 
ομάδων ότι  θα τηρηθεί κατά γράμμα.

 Η ανακοίνωση της Λίγκας:
«Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 

και Β Εθνικής Κατηγορίας ενημερώνει ότι σχετικά με 
την έναρξη του Πρωταθλήματος της Super League 
2 έχουν σταλεί, όπως μας ζητήθηκε από τους αρμό-
διους φορείς, τα παρακάτω έγγραφα -με συνημμένα 
α) το υγειονομικό πρωτόκολλο και β) τη δέσμευση 
των ομάδων ότι  θα τηρηθεί κατά γράμμα:

30/10/2020 Έγγραφο της Super League 2 – 
Football League με αρ.πρωτ. 93761 προς Γραφείο 
Πρωθυπουργού, Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγενά-

κη και επιτροπή covid-19

1/11/2020 Έγγραφο της Super League 2 – 
Football League με αρ.πρωτ. 93772 προς Υφυπουρ-
γό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. 
Χαρδαλιά

3/11/2020 Έγγραφο της Super League 2 – 
Football League με αρ. πρωτ. 93840 προς Υπουργό 
Επικράτειας κ. Γεραπετρίτη και Υφυπουργό Πολιτι-
κής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χαρδα-
λιά

4/11/2020 Έγγραφο της Super League 2 – 
Football League με αρ. πρωτ. 93853 προς Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Πρεζεράκο και Επι-
τροπή Λοιμωξιολόγων.

Τέλος στις 13/11/2020 υπεγράφη και εστάλη κοινό 
έγγραφο της ΕΠΟ, Super League 1, Super League 
2 – Football League, ΠΣΑΠ προς Γραφείο Πρωθυ-
πουργού και κ.κ. Γεραπετρίτη, Κικίλια, Χαρδαλιά, 
Αυγενάκη, Πρεζεράκο, Μαυρωτά,  επιτροπή covid19 
σχετικό με την έναρξη των Πρωταθλημάτων Super 
League 2 – Football League».

Τι είπε ο Σύψας
για την Σούπερ Λιγκ 2

SL2-FL:
«Έχουν σταλεί όλα τα έγγραφα»!

ΠΑΟΚ: 
Πέταξε για 
τη μεγάλη 
μάχη στην 
Ολλανδία ο 
Δικέφαλος
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για το Αϊ-

ντχόφεν όπου χθες το βράδυ ο-
λοκλήρωσε και την προετοιμασία 
ενόψει του αγώνα με την PSV.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Ολ-
λανδία με πτήση τσάρτερ ενόψει 
του σημερινού (26/11, 22:00) α-
γώνα με την PSV. Το διαφορετικό 
στοιχείο στο ταξίδι του Δικεφάλου, 
σε σχέση με το προηγούμενο για 
την Γρανάδα, έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι η αποστολή θα επι-
στρέψει στην Θεσσαλονίκη και δεν 
θα μεταβεί απευθείας στη Λαμία 
όπως είχε γίνει με τον αγώνα απέ-
ναντι στον Παναιτωλικό.

Επίσης είναι χαρακτηριστικό 
ότι την αποστολή του ΠΑΟΚ τη 
συνοδεύουν όσο το δυνατόν λιγό-
τερα μέλη της διοίκησης. Με την 
αποστολή ταξίδεψε εκτός του Ό-
λαφ Ρέμπε, μόνο ο αντιπρόεδρος 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκης Γκαγκά-
τσης.



Σας παρουσιάζου-
με τους προπο-
νητές της Φού-

τμπολ Λιγκ (2020-21) 
με θητεία στην πρώτη 
εθνική κατηγορία της 
χώρας μας.

 Αναλυτικά:
Γράφας (Αιγάλεω): Έγινε 

Σουπερλιγκάτος με τη Βέροια
Το 2016-17 ο Θωμάς Γράφας 

βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της 
Βέροιας στην Σούπερ Λιγκ.

Καλαϊτζίδης (Απόλλων Πό-
ντου): Με τη Βέροια δις στην 
Σούπερ Λιγκ

Ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης βρέ-
θηκε δύο χρονιές με τη Βέροια 
στην Σούπερ Λιγκ και συγκεκρι-
μένα τις περιόδους, 2007-08 και 
2012-13.

Δερμιτζάκης (Βέροια): Πέντε 
ομάδες, έξι φορές στην κορυ-
φαία κατηγορία

Ο Παύλος Δερμιτζάκης έχει 
βρεθεί στην τεχνική ηγεσία πέ-
ντε ομάδων της Σούπερ Λιγκ. 
Αναλυτικά οι ομάδες: Πανθρακι-
κός (2009-10, 2012-13), ΠΑΟΚ 
(2010), Αστέρας Τρίπολης (2011), 
ΟΦΗ (2013-14) και Εργοτέλης 
(2014-15).

Ρότσα (Θεσπρωτός): Το 93’ 
η πρώτη φορά στην Α Εθνική

Ο Χουάν Ραμόν Ρούτσα έχει 
προπονήσει τρεις ομάδες στην 
πρώτη κατηγορία της χώρας μας. 
Συγκεκριμένα, ήταν οι Παναθη-
ναϊκός (1993-96, 1998-99, 2012-
13), Άρης (1996-97) και Ξάνθη 
(2000-01).

Ξηροφώτος (Ολυμπιακός 

Βόλου): Ο «τελευταίος» που ή-
ταν στην Σούπερ Λιγκ

Πέρσι έκανε το άλμα ο Στέφα-
νος Ξηροφώτος, όπου και βρέθη-
κε στην τεχνική ηγεσία του ΝΠΣ 
Βόλου, στην παρθενική του συμ-
μετοχή στην Σούπερ Λιγκ.

Βαζάκας (Αστέρας Βλαχιώ-
τη): Με τρεις της Αθήνας στην 
Α Εθνική

Ο Γιώργος Βαζάκας έχει κα-
θίσει στον πάγκο τριών ομά-
δων στην Α Εθνική. Αυτές είναι 
οι Πανιώνιος (2004-05), Αιγάλεω 
(2005) και Καλλιθέα (2006).

Φυντάνης (Ασπρόπυργος): 
Με το «αλογάκι» έκανε… πο-
δαρικό

Το 2017-2018 ο Ηλίας Φυντά-
νης βρέθηκε στην Σούπερ Λιγκ με 
την Λάρισα.

Βέλιτς (Επισκοπή): Με δύο 
«πράσινους» στην πρώτη κα-
τηγορία

Με τους Παναθηναϊκό (2006-
07) και Λεβαδειακό (2012-13) ο 
Βέλιτς στην Σούπερ Λιγκ.

Αναστόπουλος (Καλαμάτα): 
Με οκτώ διαφορετικές ομάδες 
στην Σούπερ Λιγκ

Ο Νίκος Αναστόπουλος έχει 
εργαστεί σε οκτώ ΠΑΕ της Σού-
περ Λιγκ. Συγκεκριμένα, στις εξής 
ομάδες: ΠΑΣ Γιάννινα (2000-01, 
2002-03, 2009-10), Παναχαϊ-
κή (2001-02), Καλλιθέα (2002), 
Κέρκυρα (2004-05), ΟΦΗ (2011-
2012, 2015), Ατρόμητος (2013), 
Πλατανιάς (2013-2014), Πανιώνι-
ος (2014).

Βεργέτης (Νίκη Βόλου): Με 
Αστέρα.. Σούπερ Λιγκ

Ο Στάικος Βεργέτης της Νίκης 

Βόλου, εργάστηκε στην Σούπερ 
Λιγκ με τον Αστέρα Τρίπολης 
(2011-12, 2013-16, 2017).

Παντέλης (ΑΣ Σαντορίνης): 
Από το 97’… στο 2014’

Ο Νίκος Παντέλης βρέθηκε 
πριν αρκετά χρόνια στην Σούπερ 
Λιγκ με τον Αθηναϊκός (1997-98) 
ενώ ακόμη έχει δουλέψει στον 
Πανιώνιο (2005-06,(2013-2014) 
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Συγκεκριμένα, ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΛ  
και τον Άρη  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 
Δεκεμβρίου στις 17:15, ενώ η αναμέτρηση μεταξύ 
του Αστέρα Τρίπολης  και του Βόλου  θα γίνει την 
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στις 17:15.

Επιπλέον, το Παναιτωλικός  - ΑΕΛ για την 11η 
αγωνιστική θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (7/12) στις 
19:30 (αντί για Σάββατο 5/12), ενώ το Βόλος - Πα-
ναιτωλικός για την 12η αγωνιστική την Κυριακή 
(13/12) στις 17:15 (αντί για Σάββατο 12/12).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:
«Δείτε το πρόγραμμα των εξ αναβολής αγώνων 

– της 6ης & 8ης αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα των δύο εξ αναβολής παιχνιδιών
Παράλληλα, οι κάτωθι αγώνες αλλάζουν ημέρα 

και θα διεξαχθούν ως εξής:
• Ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – Α.Ε.Λ., στο 

πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 
Super League Interwetten, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 
07.12.2020 στις 19:30 (αντί για Σάββατο 05/12).

• Ο αγώνας ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, 
στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλή-
ματος Super League Interwetten, θα διεξαχθεί την 
Κυριακή 13.12.2020 στις 17:15 (αντί για Σάββατο 
12/12)».

Οι προπονητές
της Football League

με προϋπηρεσία
στην Σούπερ Λιγκ

Super League Interwetten:
Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις ΑΕΛ - Άρης

και Αστέρας - Βόλος

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

Στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ συγκαταλέγεται ο Σύλλογος ΑΕ-
ΤΟΣ ΛΑζοχωρίου με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργά-
τη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση:

«Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο AO 
ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συ-
νεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και ότι μέσα 
από την παροχή τεχνογνωσίας στο επιτελείο και στα παιδιά της 
ακαδημίας, θα πετύχουμε τους στόχους μας και οι δύο πλευρές. 

Η Διεύθυνση Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ εύχεται στον 
AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ καλή επιτυχία!»

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.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2020

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-11-2020 μέχρι 

29-11-2020 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε-

φω νη τής βλα βών: τηλ. 

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολί-
τες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να 
επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο 
κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.

Η καρδιά του 
παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου 

σταμάτησε να χτυπά 
στις 25 Νοεμβρίου 
2020- Ο Ντιέγκο Μαρα-
ντόνα έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 60 ετών 
μετά από οξύ καρδιοα-
ναπνευστικό επεισόδιο 
από το οποίο δεν μπό-
ρεσε να επανέλθει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει 
μια από τις κορυφαίες ιστοσε-
λίδες στην Αργεντινή, ο Ντιέγκο 
Αρμάντο Μαραντόνα «έφυγε» 
στα 60 του, καθώς έπαθε σο-
βαρό καρδιακό επεισόδιο λίγες 
ημέρες μετά την επέμβαση που 
είχε κάνει στο κεφάλι.

Όπως αναφέρουν οι Αργε-
ντινοί, ο 60χρονος μύθος του 
παγκοσμίου ποδοσφαίρου 
δεν κατάφερε να ανταπεξέλ-
θει και δυστυχώς η 25η Νοεμ-
βρίου 2020 θα περάσει στην 
ιστορία ως η πιο θλιβερή μέρα 
του σπορ, μετά τον θάνατο του 
«Θεού» Ντιέγκο…

Η θλιβερή είδηση έχει επι-
βεβαιωθεί και πλέον όλα τα 
παγκόσμια δίκτυα την αναπα-

ράγουν. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα 
το πρωί της Τετάρτης (25.11), 
ενώ ήταν στο σπίτι του στην 
περιοχή Σαν Αντρές, στην πό-
λη Τίγκρε, είχε οξύ καρδιοανα-
πνευστικό επεισόδιο. Σύμφωνα 
με όσα έγιναν γνωστά από τον 
δικηγόρο της οικογένειας Μα-
ραντόνα, ο Μαραντόνα υπέστη 
ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο 
έσπευσαν ασθενοφόρα αλλά 
σύντομα, δυστυχώς, διαπιστώ-
θηκε ο θάνατός του.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε 
υποβληθεί στις 11 Νοεμβρίου 
σε επέμβαση στον εγκέφαλο 
όμως η κατάσταση υγείας του 
επιδεινωνόταν καθημερινά. Η 
οικογένειά του πιθανότατα πε-
ρίμενε τη δυσάρεστη εξέλιξη, 
όμως, σίγουρα η απώλεια είναι 
κάτι που δύσκολα θα μπορέ-
σει να αποδεχθεί. Όπως είναι 
δύσκολο να αποδεχθεί όλος ο 
πλανήτης πως μόλις στα 60 
του ο «Πίμπε ντ’ Όρο», δεν εί-
ναι πια στη ζωή.

Ποιος ήταν
ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Ήταν 30 Οκτωβρίου του 
1960 όταν η οικογένεια Μα-
ραντόνα αποκτούσε τον μικρό 

Ντιέγκο στην περιοχή του Λα-
νούς στο Μπουένος Άιρες. Φυ-
σικά, δεν μπορούσε να φαντα-
στεί πως το νεογέννητο αγόρι 
της θα εξελισσόταν στον μεγα-
λύτερο ποδοσφαιριστή που α-
νέδειξε ποτέ αυτός ο πλανήτης.

Είναι γνωστή άλλωστε η 
απάντηση που δίνουν όλοι οι 
Αργεντινοί, και όσοι τους υπο-
στηρίζουν, όταν οι Βραζιλιάνοι 
υποστηρίζουν πως «ο Θεός έ-
στειλε τον Πελέ στη Γη για να 
διδάξει ποδόσφαιρο». Η... τάπα 
έρχεται με τη φράση «Μα, ο 
Ντιέγκο δεν έστειλε κανέναν», 
κι έτσι καταλαβαίνει κανείς για 
το μέγεθος του μύθου που πε-
ρικλύει τη ζωή του Ντιέγκο Αρ-
μάντο Μαραντόνα...

Του μοναδικού «Πίπε Ντ’ 
Όρο». Του ανθρώπου που τα 
έβαλε με όλους και με όλα στη 
ζωή του, που τα έβαλε και με 
τον ίδιο του τον εαυτό όντας 
εθισμένος στα ναρκωτικά για 
μεγάλο διάστημα και που κα-

τάφερε να συσπειρώσει ένα ο-
λόκληρο έθνος γύρω από τη... 
στρογγυλή θεά και να το οδη-
γήσει στην ψυχική ανάταση με 
την κατάκτηση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 1986. Ξέρετε, 
αυτού του Μουντιάλ που ουσι-
αστικά «καθάρισε» μόνος του 
τραβώντας από... το χέρι, το 
δικό του ή του Θεού το ίδιο κά-
νει άλλωστε, την Αργεντινή.

Και να ήταν μόνο αυτό; Ο 
«Ντιεγκίτο» οδήγησε τη Νάπο-
λι στην κορυφή της Ιταλίας και 
στην κατάκτηση ευρωπαϊκού 
τίτλου, δίχασε τους... γείτονες 
στο Μουντιάλ της Ιταλίας και 
δεν δίστασε να μιλήσει ακόμα 
και για τη δράση της καμόρα 
στο ποδόσφαιρο. Παράλληλα, 
δεν έκρυψε ποτέ την αντιπά-
θειά του για τα... μεγάλα κεφά-
λια του παγκοσμίου ποδοσφαί-
ρου αλλά και για τον Πελέ, ενώ 
λατρεύει όσο τίποτα άλλο τη 
μπάλα, τις όμορφες γυναίκες, 
τη Μπόκα Τζούνιορς και φυσι-
κά την «Αλμπιτσελέστε»...

Η πορεία του στο ποδόσφαι-
ρο γνωστή και δεν χρειάζονται 
πολλές και κουραστικές αναφο-
ρές στα κατορθώματά του. Ε-
ξάλλου, αν και 60 ετών παρέμε-
νε... έφηβος, αντιδραστικός ως... 
αναρχικός, κόντρα στο εκάστοτε 
σύστημα και ακομπλεξάριστος 
όταν έπρεπε να τοποθετηθεί είτε 
για τον εαυτό του είτε για άλλους 
μεγάλους αστέρες της εποχής 
του και του σήμερα.

Γιατί πολύ απλά, ο Μαρα-
ντόνα ήταν ένας, μοναδικός κι 
ανεπανάληπτος. Όπως κι ο Θε-
ός ήταν ένας, έτσι κι ο Ντιέγκο 
δεν πρόκειται να βρει μιμητή... 
στον αιώνα τον άπαντα. Πλέον, 
πήρε τη θέση που τον περίμενε 
δίπλα στον Ύψιστο.

ΠΑΟΚ: Φουλάρουν
για τη Νέα Τούμπα !!

 

Η Μαρία Αντωνίου αναφέρθηκε στο πρότζεκτ της 
Νέας Τούμπας τονίζοντας ότι είναι ψηλά στην 
ατζέντα κι ευελπιστεί το χωρικό διάταγμα να 

εκδοθεί εντός του 2021. Την αισιοδοξία της ότι το χωρι-
κό διάταγμα για τη νέα Τούμπα, θα εκδοθεί εντός του 
2021 εξέφρασε η Μαρία Αντωνίου.

Η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μα-
ρία Αντωνίου, μίλης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στον «Metropolis 95.5» 
και μεταξύ άλλων ανέφερε

:«Σ’ αυτή την αναπτυξιακή τροχιά κινούμαστε και τρέχουμε τα πολυπό-
θητα ζητήματα. Εκεί καταφέραμε σημαντικά πράγματα. Στο κομμάτι της 
ΔΕΘ έχουμε ήδη 116 προσφορές από όλο τον κόσμο για τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό.

Όσον αφορά το γήπεδο του ΠΑΟΚ και τη γύρω περιοχή. Είχαμε συνά-
ντηση με τον κ. Αυγενάκη την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να δούμε τις 
λεπτομέρειες. Το project της Νέας Τούμπας είναι ψηλά στη ατζέντα και προ-
χωράμε με γοργούς ρυθμούς στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την έκδοση του χωρικού διατάγματος μέσα 
στο 2021. Ταυτόχρονα θα προχωρήσουν οι πολεοδομικές μελέτες κι έπειτα 
προχωράμε στις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Έχουμε μια στενή συνεργασία 
για να είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί. Πιστεύω 
ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις»

Για το Καυτανζόγλειο δήλωσε:
«Θα κάνουμε την επόμενη Δευτέρα μια τηλεδιάσκεψη με τον αντιπρό-

εδρο, τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων για τις λεπτομέρειες, ώστε να 
μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φιλοξενηθεί στο γήπεδο. Το πότε θα γίνει αυτό θα 
καθορίσει το προεδρικό διάταγμα. Πιστεύω μέσα στο Φεβρουάριο να αρχί-
σουν οι εργασίες»

Παγκόσμιος θρήνος:
Πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Πέμπτη 26-11-2020
16:00-21:00 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 
23310-23416

16:00-21:00 ΠΑ-
ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-
28594

16:00-21:00 ΠΑ-
ΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 

- ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4 23310-

60064

Φαρμακεία
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Σύσκεψη με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βέροια 
για τα μέτρα κατά της υγειονομικής πανδημίας

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: «Θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι»
Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: «Να στηριχτεί ο κόσμος της αγοράς»

Έκτακτη σύσκεψη φορέων της Ημαθίας, παρουσία του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το απόγευμα (24/11/2020) 
στη Βέροια, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 
με αντικείμενο  τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιο-
ρισμό της πανδημίας covid-19 και άλλα σχετικά θέματα. 
Η σύσκεψη διοργανώθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, μετά από συνεννόηση με τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που για τον λόγο αυτό 
πραγματοποίησε επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη και σε πό-
λεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επανέλαβε την ανάγκη να 
τηρηθούν τα μέτρα, χωρίς παρεκκλίσεις και για όλο το 
διάστημα του περιορισμού (lockdown) ώστε να στηριχθεί 
το σύστημα υγείας και στην Κεντρική Μακεδονία. Όλη η 
Ημαθία πρέπει να δώσει την μάχη για να μην εξαπλωθεί 
ο ιός. «Ο αγώνας είναι πολύ σκληρός αλλά θα τα καταφέ-
ρουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό 
τις επόμενες δέκα ημέρες. Να δώσουμε λίγο καιρό στο 
σύστημα υγείας και μετά, με την τάση που παρουσιάζουν τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων και του lockdown που έχει επιβληθεί, είναι βέβαιο 
ότι θα πάμε προς το καλύτερο. Κάνω έκκληση να αυτοπεριορίστουμε 
όλοι μας, λίγο υπομονή ακόμα» τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη. 

Αναφερόμενος ειδικά στα μέτρα που εφαρμόζονται κατά της πανδη-
μίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης επανέλαβε ότι θα αυστηροποιηθούν οι 
έλεγχοι σε σημεία συνάθροισης ανθρώπων και τόνισε: «Κάνω έκκληση 
προς τους πολίτες. Είναι στο χέρι όλων μας για το πότε θα φύγουμε α-
πό αυτόν τον εφιάλτη και το πόσο σύντομα θα μπορέσουμε να επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα. Πρέπει το επόμενο διάστημα να κάνουμε 
λίγο ακόμα υπομονή. Μένουμε σπίτι και η μετακίνηση να είναι μόνο αν 
κρίνεται απαραίτητη. Πρέπει να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία διότι δίνουν 
μια τεράστια μάχη με τον ιό».

Η τοποθέτηση Καλαίτζίδη
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Κα-

λαίτζίδης, καλωσορίζοντας τον Ημαθιώτη Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, τόνισε: «Το  έμπρακτο ενδιαφέρον που δείχνει ο συντοπίτης 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης για την Ημα-
θία, αντικατοπτρίζει το ευρύτερο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, σε αυτή 
την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Το βλέπουμε στην πράξη τόσο μέσω 
τέτοιων παρεμβάσεων όπως η σημερινή, μέσω των παρεμβάσεων του 
επίσης συντοπίτη υφυπουργού Οικονομικών, του Απόστολου Βεσυ-
ρόπουλου, όσο και παρεμβάσεων ή μέτρων που ανακοινώνονται από 
άλλα κυβερνητικά στελέχη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από το 
πρώτο ξέσπασμα του κοροωνοϊού μέχρι σήμερα, η Π.Ε. Ημαθίας, με 
τις οδηγίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα μέτρα που 
ανακοινώνονται από τον Απόστολο Τζιτζικώστα, συμμετέχουμε ενεργά 
και συνεχώς, στην προσπάθεια να σταματήσουμε την εξάπλωση της 

πανδημίας και να συμπαρασταθούμε στους πολίτες που έχουν ανάγκη, 
στους επαγγελματίες και σε όσους πλήττονται».  

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης αναφερόμενος ειδικά για όσα γίνονται στην 
Ημαθία υπογράμμισε και τα εξής: «Στεκόμαστε στο πλευρό όλων αυτών 
που δίνουν τη μεγάλη μάχη κατά του κορωνοϊού. Πρώτα από όλα στο 
πλευρό των γιατρών, των νοσηλευτών, του ΕΚΑΒ και όλων των εργαζο-
μένων στα νοσοκομεία της Ημαθίας, τους οποίους ευχαριστώ μια ακόμη 
φορά για τον τιτάνιο αγώνα τους.  Όπως ευχαριστώ και το σύνολο του 
ιατρικού κόσμου της περιοχής που ανταποκρίνεται επάξια στον όρκο 
του Ιπποκράτη και προσφέρει αμέριστα τις υπηρεσίες του. Το ίδιο ευ-
χαριστώ και συγχαίρω τους εκπαιδευτικούς της Ημαθίας που προσπα-
θούν ακούραστα να εφαρμόσουν τις νέες συνθήκες της τηλεκπαίδευσης 
και βέβαια το ίδιο ευχαριστώ και τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ημαθίας 
που αγωνίζονται πραγματικά και αποτελεσματικά για την εφαρμογή των 
μέτρων κατά του κορονωϊού, με τρόπο σωστό και χωρίς άσκοπες πα-
ρεκκλίσεις, όπως ευχαριστώ το σύνολο της Αυτοδιοίκησης της Ημαθίας 
για την άριστη συνεργασία που έχουμε και σε αυτή την προσπάθεια»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας έκανε ειδική αναφορά στους αγρό-
τες, σημειώνοντας: «Αυτή τη δύσκολη περίοδο δεν πρέπει να αγνο-
ήσουμε τον αγροτικό χώρο που επίσης πλήττεται από την πανδημία. 
Τους αγρότες δεν μπορούμε να τους αφήνουμε στο έλεος του Θεού.  
Είναι οι συνεχώς χαμένοι και ειδικά τώρα που κινδυνεύουν να χάσουν 
ακόμη περισσότερα λόγω της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας κι 
αυτό το επισημαίνω με ιδιαίτερη έμφαση» 

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του, αναφερό-
μενος στον κόσμο της αγοράς και στους επαγγελματίες της Ημαθίας, 
ενώ έκανε και έκκληση για τήρηση των μέτρων από όλους. Τόνισε 
χαρακτηριστικά: «Είμαστε στον χώρο του Επιμελητηρίου και αυτό μου 
δίνει την ευκαιρία να κλείσω την τοποθέτησή μου, με μια κουβέντα για 
τον κόσμο της αγοράς και τον κόσμο του Επιχειρείν από τον οποίο κι 

εγώ προέρχομαι. Ο κόσμος αυτός έβαλε και βάζει πλάτη συνεχώς. Σή-
μερα πλήττεται και ζημιώνεται όσο ποτέ.  Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν 
και εξαγγέλλονται βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Σας ζητώ να μην 
εγκαταλείψετε αυτή την προσπάθεια ως κυβέρνηση για τη στήριξη της 
αγοράς και να τη βελτιώσετε όσο περισσότερο γίνεται μέσα από τον δι-
άλογο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με όλους μας. Κάνω έκκλη-
ση με τη σειρά μου, προς όλους, φορείς και πολίτες, να τηρήσουμε τα 
μέτρα προστασίας, να πειθαρχήσουμε απαρέγκλιτα στα μέτρα και είμαι 
σίγουρος ότι όλοι μαζί, μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη».

Οι εκπρόσωποι των φορέων
Όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων της Ημαθίας που συμμετείχαν στη 

σύσκεψη και στις συναντήσεις με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αναφέρθηκαν στις προσπάθειας που καταβάλλο-
νται σε κάθε χώρο για τον περιορισμό της υγειονομικής πανδημίας και 
την προστασία των πολιτών και αναγνώρισαν το τεράστιο έργο που 
επιτελείται στις νοσοκομειακές μονάδες της Ημαθίας στον αγώνα κατά 
του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Συζητήθηκαν 
επίσης ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο 
της λειτουργίας της αγοράς, των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, 
διατυπώθηκαν προτάσεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις. Όλοι επίσης τό-
νισαν τη σημασία που έχουν,  η υπευθυνότητα, η σύνεση και η αυτοσυ-
γκράτηση για την πλήρη τήρηση  των μέτρων προστασίας προκειμένου 
να περιοριστούν τα κρούσματα στην περιοχή μας και να μπορέσουμε 
να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα. 

Στη σύσκεψη τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας 
και ο αριθμός των παρευρισκόμενος ήταν περιορισμένος λόγω τήρησης 
των μέτρων που ισχύουν. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους χώρους 
της Υγείας, της Αστυνομίας, της Αγοράς και της Αυτοδιοίκησης. Παρό-
ντες μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη ήταν, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημα-
θίας Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας Διονύσης 
Κούγκας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας Γιώργος Μπίκας, ο 
Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Πρό-
εδρος του Νοσοκομείου Ημαθίας Ηλίας Πλιόγκας και ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας Βασίλης Διαμαντόπουλος. 

Στο ίδιο πλαίσιο, στον χώρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ο Μιχάλης 
Χρυσοχοίδης είχε συναντήσεις και με τον υποδιοικητή της νοσοκομεια-
κής μονάδας Νάουσας Κωνσταντίνο Λυκοστράτη, τους Διευθυντές Εκ-
παίδευσης Ημαθίας Θωμά Παπαδόπουλο (Β/Θμιας) και Δημήτρη Πυρι-
νό (Α/Θμιας), τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Ε. Ημαθίας Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Προϊστάμενο Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας Γιώργο Μπαρμπαρούση. Τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη συνόδευαν στην επίσκεψη της Βέροιας, ο Αντι-
στράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνος Σκούμας (Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας) και ο Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Ασημάκης 
Χριστοδουλίδης (Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κε-
ντρικής Μακεδονίας).

Με απόφαση Βορίδη και Σταϊκούρα

Οι Έλληνες αγρότες, δικαιούχοι 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4ου κύκλου

Οι  Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης του πρω-
τογενούς τομέα, κατέστησαν τους αγρότες κανονικού καθεστώτος δικαιούχους της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής του 4ου κύκλου.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το επιτυχημένο χρηματοδοτικό σχήμα που έχει κα-
ταρτίσει το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν και οι αγρότες να επωφεληθούν των 
ευνοϊκών όρων του προγράμματος για να καλύψουν τα έξοδα των καλλιεργητικών 
τους αναγκών στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας. Να σημειωθεί 
ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νο-
εμβρίου 2020. 

Η ιδιαιτέρως ευνοϊκή αυτή εξέλιξη αποτελεί επιστέγασμα των εντατικών προ-
σπαθειών που καταβάλλει ο κ. Βορίδης από την έναρξη της πανδημίας για την 
ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών και έρχεται να προστεθεί στη 
σημαντική δέσμη μέτρων που υλοποιεί το Υπουργείο για τη στήριξη των αγροτών 
μέσα στην ιδιαίτερη αυτή συγκυρία που βιώνει ο πλανήτης.

Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός επισημαίνει την πλήρη προσήλωση του 
Υπουργείου στην αδιάκοπη στήριξη των παραγωγών της πατρίδας μας, προκειμέ-
νου να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες το πολύτιμο 
για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, παραγωγικό τους έργο.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα στο κέντρο, χρήζει 
ανακαίνισης σε εξαιρε-
τική θέση. Τιμή 40.000 
ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
διόροφη στο Πανόρα-
μα με 3 υπνοδωμάτια, 
σαλοκουζινα, μπάνιο, 

βεράντα. Κάτω διαμέ-
ρισμα πιο μικρό σαλο-
κουζίνα με τζάκι, δω-
μάτιο. Με πρόσβαση 
στην αυλή. Αυτόνομη 
θέρμανση σε ήσυχη 
περιοχή. Τιμή 135.000 
ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντά στο Μου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000 
ευρώ. Τηλ.: 6934 
888738 Μεσιτιοκό Ακί-

νητα Ημαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο 

κατάστημα επί της ο-
δού Πιερίων στη Βέ-
ροια εμβαδού 54,16 
τ.μ. με υπόγειο αποθη-
κευτικό χώρο εμβαδού 
41,63 τ.μ.. Τιμή 70.000 
€ Τηλ: 23310 21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα 2ου ορόφου 105 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του 
νέου lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμ-
μών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνο-
νται ως εξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 75, 
μικρό διαμέρισμα 40 
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα 
λουτρόμ νε πλήρη 
εξοπλισμό κουζίνας, 
πλυντήριο ρούχων, 
θέρμανση με σώμα-
τα πάνελ υπέρυθρης 
θέρμανσηςμ κλιματι-
στικό, TV, με μηδέν 
κοινόχρηστα. Πληρ. 
Τηλ.: 6973 015833, 
23310 24939.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ. 
με συντελεστή 1,2, 
επί της οδού Αμπε-
λ ο κ ή π ω ν .  Τη λ . : 
2331100888 κα Αλε-
ξάνδρα.
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τ.μ., 85 τ.μ. καθαρά με 3 
υπνοδωμάτια, σαλοκουζί-
να, μπάνιο, τζάκι B/Q κα-
τασκευή 2001. Τιμή ευκαι-
ρίας 75.000 ευρώ!!! Τηλ.: 
6973 735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα 
συμπήρυνα ANDROSS 
στην περιοχή ΠΑΛΙΟ-
ΛΑΚΑ κοντά στο γήπε-
δο ΔΙΑΒΑΤΟΥ. Η περι-
οχή είναι κατάλληλη για 
καλλιέργεια ακτνιδίων. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6982 
384407.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα με δύο χώρους 
στον πεζόδρομο λουξ α-
νακαινισμένη 180 ευρώ. 
Τηλ.: 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με 
ατομική θέρμανση 3 
δωμάτια σαλόνι κουζίνα 
μπάνιο σε άριστη κατά-
σταση, 280 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
πό τη ΔΟΥ Βέροιας, πιο 
κάτω από το Σιδ. Σταθ-
μό Βέροιας για ΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983 
285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ 22-11-20 Κωδ: 23332 ΚΕ-

ΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μι-
κρή 27 τ.μ., μικτά και 22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 
2ος όροφος, σε μέτρια κατάσταση , έχει ατομική 
θέρμανση με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 140 
€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23940 ΠΑΠΑΚΙΑ, Επιπλωμένη και 
ανακαινισμένη κομπλέ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
κατασκευή 1970, 1 υ/δσκλ , 1 ος όροφος,  σε 
εξαιρετική κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό 
inverter , έχει θωρακισμένη πόρτα και ενοίκιο 
180€.Διαθέσιμο από 1/12/2020.

Κωδ: 106764 ΓΗΠΕΔΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα 90τ.μ. σε Διπλοκατοικία ο 1ος όρο-
φος, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε καλή 
κατάσταση, κομπλέ επιπλωμένο, με ηλεκτρικές 
συσκευές και πλυντήριο ρούχων, με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα, 
με σίτες, έχει 2 κλιματιστικά, ιδιωτική αυλή με 
δυνατότητα στάθμευσης 2 αυτοκινήτων, με α-
ποθήκη, σε τιμή προσφοράς μόνο 250€.Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115481 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλη-
σίον ΚΤΕΛ ανακαινισμένο διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 115 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωρι-
στή και μπάνιο , βλέπει σε ανοιχτωσιά, διαθέτει 
θέρμανση Ατομική με  Πετρέλαιο, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, την πόρτα του Θωρακι-
σμένη και με διπλά τζάμια - Τιμή: 300 € . Αποκλει-
στικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24236 ΡΑΧΗ, Διαμέρισμα πολύ άνε-
το, σαν Μονοκατοικία, 127 τ.μ. καθ.  με αυλή , 
κατασκευή 1985, με 3 υ/δ, κουζίνα ξεχωριστή 
και μπάνιο, υπερυψωμένος Ημιώροφος , με 
ευχάριστη θέα , καλοδιατηρημένο και με και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
θα τοποθετηθεί ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
με δύο ντουλάπες , ναι σε κατοικίδια και σε τιμή 
πράγματι χαμηλή , μόνο 250€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.13148 ΚΕΝΤΡ0, πλησίον Ανοίξεως  
139 τ.μ. κεντρικότατο, εντυπωσιακοί χώροι υ-
ποδοχής , κατασκευή 1995, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό ,  πολυτε-
λέστατο , μία ωραιότατη κατασκευή, συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, κατασκευή υψη-
λού ποιοτικού επιπέδου, με αρμονικές αναλο-
γίες , ατομική θέρμανση πετρελαίου , διαθέτει 
ηλιακό θερμοσίφωνα, με πανέμορφο μπάνιο 
και WC, με αποθήκη και κλειστό γκαράζ  , τιμή 
450€. Από τέλος Δεκεμβρίου διαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ: 
23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη 

Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικές συσκευές , συνολικής επιφάνειας 200 
τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, 
τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια  
, διαθέτει τζάκι , αποθήκη και μεγάλη αυλή .   
Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 τ.μ., 
κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ενοίκιο 25€ 
μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 

κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση, 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άψογα 
συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, με υ-
δραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με μί-
σθωμα τα 200€.

Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νε-
όδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από 
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι 
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του 
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμέ-
νη , με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυ-
στήρα - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κου-
φώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά 
τζάμια - Τιμή: 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ισό-
γειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκε-
ται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε σημείο 
εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατάστημα, με 
πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 270€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106566 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται Κα-
τάστημα συνολικής επιφάνειας 25τ.μ. Ισόγειο 
και 15τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη σε κε-

ντρικό δρόμο, σε σημείο μεγάλης προβολής 
και εμπορικότητας, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις, με μηνιαίο μίσθωμα 220€. Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 3 
χώρους και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2003 
και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και πολύ μεγάλο 
οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια χώ-
ροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 τ.μ. και 
με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η και τμημα-
τικά. Τιμές  προσιτές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην καρδιά της πόλης με ράμπα 
εισόδου , σε πλήρη λειτουργία   , κοντά στην 
Βενιζέλου   τιμή από 75-80€ /μήνα μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-

τά αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέ-
ρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο όροφο 
χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα 
δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα Δόμη-
σης ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το 
2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου 
με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα 
Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και 
χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά εισόδου, BBQ, με 
Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ., 
σε τιμή προφοράς μόνο: 38.000 €.  Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 70τ.μ. 
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέ-
ροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος 
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε 
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το 
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσο-
νιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο. 
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 21.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται 
καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά 
και 83 τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν 
ιδιοκτήτη , 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, βλέπει τον κάμπο της 
Βέροιας , διαθέτει πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομι-
κή θέρμανση με αντλία θερμότητας και κλειστό 
γκαράζ 38τ.μ. μαζί με αποθήκη, σε αμφιθεατρι-
κή θέση, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά 
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα 105.000€ . 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από 
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απερι-
όριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούρ-
για συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με 
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα Βέ-

ροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί του 
κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα μοναδι-
κό ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία κατα-
σκευή πολυτελέστατη του 1992 και προσφέ-
ρεται σε μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας μόνο 

350.000€.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ. 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Απο-
θήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά 
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με 
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως πω-
λούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελούμε-
νοι από 3 χώρους και με δική τους τουαλέτα. 
Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., κατασκευή 
1976, είναι ανακαινισμένοι και σε πολύ καλή κα-
τάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 τ.μ., 

ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. πατάρι , 
εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα 
, χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλο για 
πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται δε για ένα πολύ 
αξιόλογο ακίνητο το οποίο προσφέρεται σε μία 
πολύ λογική τιμή , μόνο 80.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , πω-

λείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με μικρή α-
ποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή κομπλέ 
μόνο 26.000 €.

κωδ. 105867 Πωλείται στην ΚΑΛΛΙΓΚΑ 
σπάνιο χωραφοοικόπεδο 26 στρ. με σπάνια 
θέα όλη τη Βέροια σε τιμή εξαιρετικά δελεαστική 
, μόνο 75000€. Μοναδική  ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 

χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

λείται  οικόπεδο 464 τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό 
με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 
πολύ καλή μόνο , 50.000€.

Κωδ: 106695 ΚΟΥΛΟΥΡΑ Πωλείται Οικό-
πεδο 737τ.μ. μέσα στο χωριό, σε πολύ καλή 
τοποθεσία, μαζί με μια παλιά κατοικία μέσα 
η οποία δεν είναι κατοικήσιμη, σε τιμή προ-
σφοράς μόνο 15.000€. Πληροφορίες μόνο στη 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106669 ΜΕΤΟΧΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 
Πωλείται ένα καταπληκτικό οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2.117τ.μ. σε αμφιθεατρική θέση, 
με μοναδική ανοιχτωσιά, πραγματικό φιλέτο, 
περιμετρικά περιφραγμένο, μέσα στο οποίο 
υπάρχει μια μικρή ισόγεια κατοικία 20τ.μ., με 
άδεια κανονικά η οποία ανεγέρθηκε το 1997, 
ρεύμα και νερό κανονικά, με γεώτρηση, υπάρ-
χει υπόλοιπο δόμησης ακόμη 180τ.μ., σε τιμή 
προσφοράς όλο μαζί μόνο 57.000€. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο. 
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία 
σίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 70τ.μ. 

μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέ-
ροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος 
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε 
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το 
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσο-
νιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο. 
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 22.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 2ου ορόφου, πε-

ριλαμβάνει Δ, Κ, Χ, W.C., 

βεράντα, ατομική θέρμανση 

και air condition. Περιοχή 

Βυζαντινού Μουσείου. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6973 551477 

κος Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με 

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου 

ορόφου καινούργια κου-

φώματα ανακαινισμένο στο 

καλύτερο σημείο της πόλης 

ενοικιάζεται 230 ευρώ. Τηλ.: 

23310 68080.

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 & 23310 21100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζε-

ται γραφείο 20 τ.μ., επιπλω-

μένο. Τηλ.: 23310 24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο 

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46 

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932 

361080, 6945 535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ρο Ακροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου». 

Τηλ.: 6984 108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-

ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη 

Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυ-

ψοσανίδων, ψευδοροφών & 

θερμοπρόσοψης-μονώσεων. 

Τηλ. επικοινωνίας: 23310 

23400, Κιν.: 6977 443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ριστή μηχανημάτων έργου με 

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικού φορτηγού για να 

εργαστεί σε έργο ύδρευσης 

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400, 

Κιν.: 6977 443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-

χείρηση εισαγωγής & εμπορί-

ας καταναλωτικών προϊόντων 

με έδρα το Νομό Ημαθίας. 

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχος διπλώματος οδήγησης 

Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες 

στρατιωτικές υποχρεώσεις), 

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον 

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός. Βιογραφικά στο e-mail: 

vbotzori@otenet.gr και στο 

Fax: 2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45 

ετών με ενεργή κάρτα ανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή 

εργασία σε ξενοδοχειο στη 

Βέροια με πλήρες ωράριο. 

Τηλ.: 6948 457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη 

Βέροια, άτομο 19-29 ετών 

με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, 

που να γνωρίζει Η/Υ και να 

χειρίζεται πρόγραμμα εμπο-

ρικής διαχείρισης. Πληρ. στο 

τηλ.: 6977 433485 (9.00 π.μ. 

- 9.00 μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμα-

κείου ή φαρμακοποιός να ερ-

γαστεί σε φαρμακείο στη Βέ-

ροια για πλήρη απασχόληση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση κά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον 

ένα μήνα. Τηλ. επικοινωνίας: 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 € 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€ 
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 € 
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 € 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή 
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο 
της Βέροιας, 28.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλή-
ρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ. 
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρί-
ας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μή και κατάστημα με υπόγειο σε οι-
κόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου 
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από Μη-
τρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ. 
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέ-
ση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με 
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000 
ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή 

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο 

2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 
55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμέ-
να διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ, 
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και 
400 ευρώ και 200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευ-
ρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητρο-
πόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100 
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000 
ευρώ και 70.000 ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης 

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ. 
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. 
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον 

Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης 
ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα 
συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά 
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής 
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2 πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης 
πωλείται καναπές και 2 πολυθρόνες για αίθουσα αναμονής, 
σχεδόν αχρησιμοποίητα. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 23310 41985, 
Κιν.: 6933 331177.



6974 637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλα στο παλιό 

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο 

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης, 

για απογευματινή εργασία. 

Τηλ.: 6977 755040 & 6984 

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND, 

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητεί barista και διανομέα. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

e-mail: coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ.:  6976 

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

ός ή βοηθός φαρμακοποι-

ού με εμπειρία για φαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας. 

Αποστολή  β ιογραφικού 

στο: aggel iesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασία σε φαρμακείο με επι-

δότηση και σχετική εμπειρία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση 

κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310 

27507, 6947 259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ 

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-

τάει να προσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό 

πωλητή ή πωλήτρια για τους 

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, 

Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα 

προσόντα, ευχέρεια λόγου, 

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα 

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

ας προσωπικού ασφαλείας, 

εμπειρία με βιογραφικό και 

συστάσεις. Μισθός, ασφάλι-

ση και ποσοστά. Παραλαβή 

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξη στα κεντρικά γραφεία 

μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-

ροια www.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ. 

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα -δι-

αδικτυακά και διά ζώσης- σε 

μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-

σίου, Λυκείου σε προσιτές 

τιμές. Τηλ.: 6972 890424.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος 

του Α.Π.Θ., με φροντιστη-

ριακή εμπειρία, παραδίδει 

ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές 

προσιτές. Κιν.: 6946 475552.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση ηλι-

κιωμένου σε 24ωρη βάση ή 

και κάποιες ώρες. Τηλ.: 6986 

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη 

βάση, καθαριότητα σπιτιών, 

γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 

6940 998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων σε 24ωρη βά-

ση. Τηλ.: 6993 678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά 

είδη της CICU: καροτσάκι 

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό), 

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα 

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί. 

Τηλ.: 23310 62621.

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.: 6982 293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση. Τηλ.: 23310 70048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-

σεις, ζητά για γνωριμια κυρια 

5-55 ετών, για σοβαρή σχέ-

ση. Τηλ.: 6984 040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά 

γωνριμία με κυρία από 60 έ-

ως 70 ετών για σοβαρή σχέ-

ση. Τηλ.: 6989 007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά 

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία 

χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις άνω των 65 ετών έως 

75 ετών με την προοπτική 

γνωριμίας και συμβίωση. 

Τηλ.: 6977 951301.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη 
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και 
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,-
σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία. 
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ 
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι. 

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή 
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει 
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και 

6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 

μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90 

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 

48.000€ Καλλιθέα

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 

μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 

65.000€

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 

μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 

κέντρο 55.000€

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 

σούπερ λούξ 80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

100 μ2 3ος όροφος κέντρο 

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 

40.000€

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 

μ2 με θέα 40.000€

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 

μ2 κέντρο 75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 

μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα για 
βοηθό λογιστή που να γνω-
ρίζει το πρόγραμμα ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β) Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που να 
έχει γνώσεις χειριστή κλαρκ

Πληροφορίες στο τηλ.: 
6947 021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τά άνδρα ή γυναίκα από 30 
έως 50 ετών για το Τμήμα 
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό. Πληρο-
φορίες στο 6947 021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 

μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός 

Λογιστή για Λογιστικό Γρα-
φείο στη Βέροια. Τηλ.: 6932 

245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια Αγ-
γλικών για να εργαστεί σε 
φροντιστήριο στη Βέροια. 
Πληρ. τηλ.: 6976 684172.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαρα με κομοδίνα, συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά και στρώμα. Παιδικό 
κρεβάτι με στρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητα και τα δύο. Τηλ.: 
6939 575993.

Η  εταιρία Stone 
Group Εξορυκτική μέ-
λος της Stone Group 
International, του μεγα-
λύτερου ομίλου εταιρι-
ών εξόρυξης, επεξερ-
γασίας και εμπορίας 
μαρμάρων στην Ευρώ-
πη, επιθυμεί να καλύ-

ψει τη θέση του Εργατοτεχνίτη, στο Λατομείο της στη Βέροια.
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άρι-

στο περιβάλλον εργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο 6973 

322162 ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας την 
θέση, με email στο hr@stonegroup.gr.



P Είμαι στα lockdown μου…
 
P Ενώ επί οικονομικής κρίσης ήμουν 

στα high μου.
 
P Ειδικά όταν την είχα πλάι μου.
 
P Επί ΠαΣοΚ όλοι μέρα Λεπά. Και σήμε-

ρα ψάχνουμε παπά.
 
P Όταν είσαι καραντίνα μόνος σου 

σπίτι, λέγεται και αυτοδυναμία;
 
P Με τόσες μέρες μέσα, κι άλλες τόσες 

που έρχονται το νέο έτος, πάμε για εκλογή 
από την πρώτη Κυριακή.

 
P Ανεπιτυχής πατέντα του σκόρδου 

ως μέσου πρόληψης για τον κορωνοϊό. 

Δεν πλησίαζαν ούτε οι γιατροί για να δια-
σωληνώσουν.

 
P Λοιπές συναναστροφές κομμένες ‘μα-

χαίρι’. Κοινωνική απόσταση διασφαλισμένη. 
Σκόρδο το ελληνικό, σκόρδο το φλογοβόλο, 
που έλεγε ο Βέγγος.

 
P Γυναίκα επικεφαλής των υπηρεσι-

ών πληροφοριών των ΗΠΑ τοποθέτησε 
ο Τζο. Κι άντε να πιστέψεις ότι το βράδυ 
δεν τα λέει όλα στον άντρα της χαρτί και 
καλαμάρι.

 
P Τουλάχιστον ο Ντόναλντ τη γυναίκα 

την είχε μέσα στο σπίτι του, κι ούτε ματιές 
δεν αντάλλαξαν τέσσερα χρόνια.

 
P Με γυναίκα υπεύθυνο πληροφορι-

ών, το «φτιάξε καφέ να σου τα πω» απο-
κτά άλλη διάσταση.

 
P Αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη 

με 90.000 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε κα-
ραντίνα, να περάσει μετά την άνοιξη.

P Δημώδες:
-Κούκλα, τσιγγάνος είναι ο πατέρας 

σου;
-Ναι, πού το κατάλαβες;
-Το ποδήλατο που ήλθες είναι δικό 

μου!

P Στο τηλέφωνο:
-Πού είσαι ρε;
-Σε έναν γάμο...
-Τι λες ρε; Τον σκύλο δεν θα έβγαζες βόλ-

τα;

-Ναι, αλλά πάτησα το 5 αντί για το 6!

P Φέτος γίναμε σαν τις γαλοπούλες. 
Τη βγάζουμε δεν τη βγάζουμε μέχρι τα 
Χριστούγεννα.

 
P Και:
 Δυο κολλητοί είναι αραγμένοι στην παρα-

λία και κουβεντιάζουν:
- Άστα! Χτες βράδυ είδα έναν τρομερό 

εφιάλτη...
- Τι είδες;
- Είδα την πεθερά μου να κολυμπάει στη 

θάλασσα και από πίσω να την κυνηγάει ένας 
καρχαρίας!

- Ποπο, φρίκη...
- Φρίκη δεν θα πει τίποτα! Αφού να φα-

νταστείς, παραλίγο να του ξεφύγει!
Κ.Π.
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Οπως ανακοίνωσε η ΕΕΤΤ 
από χθες Τετάρτη, 25 
Νοεμβρίου 2020, τίθενται 
σε ισχύ οι διατάξεις του 
Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού 
Διαδικτύου για τις ταχύτητες 
στα σταθερά δίκτυα ίντερνετ. 
Πότε έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης οι καταναλωτές

Αποζημίωση δικαιούνται από χθες οι 
καταναλωτές, οι οποίοι διαπιστώνουν α-
ποκλίσεις από την πραγματική ταχύτητα 
σύνδεσης στο ίντερνετ.

Με βάση τις νέες διατάξεις, οι πάρο-
χοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδί-
κτυο θα ενημερώνουν πλέον τους συν-
δρομητές των σταθερών δικτύων για τις 
ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, και όχι 
μόνο για τις ονομαστικές και διαφημιζόμενες ταχύτητες.

Υποχρέωση των παρόχων για ενημέρωση σχετικά με την ε-
λάχιστη, μέγιστη και συνήθως διαθέσιμη ταχύτητα ίντερνετ

Συγκεκριμένα, οι πάροχοι σταθερών δικτύων πρόσβασης 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τους συνδρομητές για την ελά-
χιστη, μέγιστη και συνήθως διαθέσιμη ταχύτητα που αναμένεται 
στη σύνδεσή τους.

Η ενημέρωση αφορά τόσο τους νέους συνδρομητές όσο και 
τους υφιστάμενους συνδρομητές ενός παρόχου.

Πως θα γίνεται η ενημέρωση
 για τις ταχύτητες ίντερνετ

Έτσι, ένας νέος συνδρομητής θα μπορεί, στο πλαίσιο της 
προσυμβατικής ενημέρωσης, να λαμβάνει πληροφόρηση για τις 
ταχύτητες που μπορεί να αναμένει στη σύνδεσή του, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης. Η ενημέρωση θα γίνεται τόσο από τα 
καταστήματα όσο και από την ιστοσελίδα ή τις γραμμές τηλεφω-
νικής εξυπηρέτησης του παρόχου. Παρόμοια, ένας υφιστάμενος 
συνδρομητής θα μπορεί να ενημερώνεται για τις ταχύτητες 
σύνδεσης είτε τηλεφωνικά είτε από την ιστοσελίδα του παρόχου 
(π.χ. μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην ιστοσελίδα 
του παρόχου).

Δικαίωμα αποζημιώσεων στους συνδρομητές
 σε περίπτωση αποκλίσεων

Η ενημέρωση για τις ταχύτητες σύνδεσης αποτελεί μέρος 
των όρων της σύμβασης, ενώ ο συνδρομητής αποκτά δικαίωμα 
αποζημιώσεων ή επανορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστω-
θούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις από 
την ελάχιστη ταχύτητα. Παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων 
ή αποζημιώσεων είναι η έκπτωση στον λογαριασμό, η δυνατό-
τητα επιλογής πακέτου με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα, 

η επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου, ή ο 
συνδυασμός αυτών. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων του 
30% για ADSL δίκτυα και 20% για τις υπόλοιπες 
τεχνολογίες (π.χ. VDSL, Fiber To The Home-FTTH) 
από την τιμή της ελάχιστης ταχύτητας για την οποία 
ενημερώθηκε, ο συνδρομητής αποκτά και το δικαί-
ωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον 
το πρόβλημα δεν διορθωθεί εντός 30 ημερών (με 
εξαίρεση τις υποχρεώσεις του συνδρομητή για κα-
ταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή 
τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής σύνδεσης στο 
δίκτυο).

Πως μπορούν να υποβάλουν τα παράπονά 
τους

 οι συνδρομητές
Η υποβολή παραπόνων από τους συνδρομητές 

για αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα, θα γίνε-
ται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της 
κάθε εταιρείας και θα εκκινεί διαδικασία ελέγχου του 
παραπόνου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και 
διενέργεια μετρήσεων από την πλευρά των συνδρο-

μητών, με βάση τα μετρητικά εργαλεία που παρέχει η κάθε εται-
ρεία/πάροχος. Επίσης, οι πάροχοι θα επικαιροποιούν τις τιμές 
των ταχυτήτων σύνδεσης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και 
οι συνδρομητές θα έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, 
εφόσον υποβαθμίζονται οι ήδη παρεχόμενες ταχύτητες.

Οι συνδρομητές μπορούν να επικοινωνούν με τους παρό-
χους για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δια-
δικασίες, καθώς και να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες 
στις παρακάτω ιστοσελίδες των παρόχων για το Ανοιχτό Διαδί-
κτυο.

Επιπλέον, θα υπάρχει και προσωποποιημένη ενημέρωση 
στους υφιστάμενους συνδρομητές για τις αλλαγές των όρων της 
σύμβασης, μέσω του λογαριασμού τους ή μέσω SMS ή μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Αποζημίωση στους καταναλωτές για αποκλίσεις 
από την πραγματική ταχύτητα σύνδεσης στο ίντερνετ
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