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Αναπληρωτής Γραμματέας 
Αγροτικών Φορέων,

ο Χρήστος Γιαννακάκης
με απόφαση Πρωθυπουργού

Στη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα Αγροτικών Φο-
ρέων, ορίστηκε ο Χρήστος Γιαννακάκης, με απόφαση του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Του ευχόμαστε 
καλή θητεία και με την ευκαιρία να αναφερθούμε και στις 
πρόσφατες δηλώσεις του στην ΕΡΤ ως Πρόεδρος της Κοι-
νοπραξίας Συνεταιρισμών Οργανώσεων Παραγωγών του 
Νομού Ημαθίας, την υλοποίηση ενός προγράμματος προ-
ώθησης αγροτικών προϊόντων στην αγορά του Βιετνάμ. 
Εκεί που βρέθηκε ο κ. Γιαννακάκης και έκανε ένα ραντεβού 
με τον πρεσβευτή μας στο Ανόι ,έτσι ώστε να εξεταστούν οι 
δυνατότητες εύρεσης εργατικού δυναμικού από το Βιετνάμ, 
μια χώρας που πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια πληθυσμό 
με το 30% να είναι νέοι και με δυνατότητα να τροφοδοτήσει 
εργοστάσια, βιομηχανίες και τον πρωτογενή τομέα της πε-
ριοχής μας με εργατικά χέρια.
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ΚάλεσμαΤσαχουρίδηκαιφωτοσεστάση:
«παραστέκωσεΔήμαρχε»

Με αφορμή τα γενέ-
θλια του (την Δευτέρα 
4 Ιουλίου) ο αντιδήμαρ-
χος τεχνικών του δήμου 
Βέροιας Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης, κάλεσε 
χθες το μεσημέρι, εκ-
προσώπους μέσων ε-
νημέρωσης της Βέροι-
ας, σε τραπέζι, σε μία 
φιλική συνάντηση, πα-
ρουσία και του δημάρ-
χου Κώστα Βοργιαζίδη.

Μια συνάντηση που 
καλούσε και προ κόβιντ 
ο κ.Τσαχουρίδης, αλλά 
λόγω πανδημίας πήγε 
δυο χρόνια πίσω…

Χθές, λόγω γενεθλί-
ων, η συνάντηση έγινε στις Φλαμουριές, και η κουβέντα γυρόφερνε την επικαιρότητα, τα τοπικά νέα και προφανώς τις 
επερχόμενες εκλογές και αυτές που θα ακολουθήσουν στην Αυτοδιοίκηση.

Μια φωτογραφία μάλιστα έβαλε και το κερασάκι στην προεκλογική τούρτα, αφού ο αντιδήμαρχος στάθηκε στη γνω-
στή του θέση, όρθιος δίπλα στον δήμαρχο ο οποίος καθόταν στην καρέκλα του, ακριβώς όπως στέκεται στις φωτογρα-
φίες των δελτίων Τύπου για τις υπογραφές συμβάσεων έργων του δήμου.

Μόνο που αυτή τη φορά η φωτο είχε και μήνυμα: ότι παραστέκεται στον δήμαρχο και του συμπαραστέκεται τόσο 
στο έργο του όσο και στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Και όπως το είπε στα ποντιακά, η στάση δηλώνει το «παρα-
στέκω σε» Βοργιαζίδη.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον αντιδήμαρχο και του χρόνου με υγεία!

Έκκληση στους επιβάτες 
πλοίων να φορούν μάσκες
στους εσωτερικούς χώρους

Κάλεσμα προς όλους τους επιβάτες που ταξιδεύ-
ουν με πλοία, ενόψει των καλοκαιρινών τους διακο-
πών, να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και να φο-
ρούν μάσκες στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, 
απηύθυνε σήμερα στο πλαίσιο περιοδείας του από τη 
Νάξο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο υπουργός μετά την αύξηση των κρουσμάτων που τη Δευτέρα άγγιξαν τα 11.201 κρούσματα, σε δήλωσή του είπε ότι 
καλό καλοκαίρι είναι το ασφαλές καλοκαίρι και παρακαλεί όλους και όλες να φορούν μάσκες στους εσωτερικούς χώρους 
των πλοίων αλλά και στους ανοιχτούς, αν υπάρχει συνωστισμός και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα.

Έχουμε την εντύπωση ότι από μόνη της η κατάσταση και η αύξηση των κρουσμάτων μας οδηγεί σε επιλογές ατομικής 
ευθύνης!

Αναμφίβολα η εκκλησία του Αγίου Παταπίου και ο 
αρχαιολογικός χώρος γύρω από το ναό-στο κέντρο της 
Βέροιας- αποτελούν έναν από τους πλέον επισκέψιμους 
χώρους της πόλης.

Δυστυχώς όμως μπροστά από την εκκλησία(οδός 
Καπετάν Άγρα), εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα υπάρχει μια «παραφωνία» που εμποδίζει την 
διέλευση των πεζών!

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες έχει σπάσει ένα 
κομμάτι του υαλόφρακτου δαπέδου που για περισσότε-
ρο από έναν χρόνο δεν έχει αποκατασταθεί. Για να μην 

πέσιε κάποιος μέσα-κυρίως κάποιο παιδάκι- οι αρμόδιοι 
τοποθέτησαν μεταλλικές(μη σταθερές) προστατευτικές 
μπάρες σε πολύ μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με το πρό-
βλημα, οι οποίες παρέχουν «σχετική» ασφάλεια και είναι 
ακαλαίσθητες!

Ελπίζω να μην χρειαστεί να περιοριστούν τα «σιδε-
ρόφρακτα» τείχη που έχουν τοποθετηθεί για ένα μικρό 
σπασμένο τετραγωνάκι, αλλά οι φορείς που εμπλέκονται 
να επιλύσουν άμεσα το πρόβλημα και να αποκαταστή-
σουν την ζημιά, για να διαψεύσουν το «ουδέν μονιμότε-
ρον του προσωρινού»!!!  

«Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού»
στον Άγιο Πατάπιο στο κέντρο της Βέροιας;;;

Καιμετά
τονκαύσωνα,έρχονταιμπουρίνια

καιπτώσητηςθερμοκρασίας.Μήπωςείστεαπό
τουςαδειούχουςτουδεύτερουδεκαήμερου

τουΙουλίου;



Εκδήλωση ενημέρωσης των επαγγελματικών φορέων σχετικά 
με τις προοπτικές από την πιστοποίηση του εμβληματικού γλυκού 
«Ρεβανί Βεροίας» ως προϊόν ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη), πραγματοποίησαν την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 ο Δήμος 
Βέροιας και το Τμήμα Τουρισμού. 

Την εκδήλωση καλωσόρισε ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντί-
νος Βοργιαζίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στον θετικό αντίκτυπο μιας 
τέτοιας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Στη συνέχεια 
παρουσιάστηκαν οι προοπτικές από την ένταξη του γλυκού «Ρεβανί 
Βεροίας» στα Προστατευόμενα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, οι 
προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την 
ένταξη, ενώ ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας κα-
τατέθηκαν προτάσεις και προβληματισμοί για το θέμα.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Τάσο Ζαφειρίδη, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοι-
νωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), την κα 
Ταξιαρχούλα Μάργα από την Ανάδοχο εταιρία του Προγράμματος 
Aliment Lab, τον κ. Κώστα Κιλτίδη, Πρόεδρο Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης ΠΚΜ και τον σεφ Γιώργο Παλησίδη, καθηγητή γαστρο-
νομίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, της Ο.Ε.Β.Β., του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας, του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, του 
Σωματείου Ιδιοκτητών Καφέ – Μπαρ και Κέντρων Διασκέδασης, της 

Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, του Συλλόγου Γευσιγνωσίας - Γα-
στρονομίας Ν. Ημαθίας «Ο Κάρανος», του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Ευστάθιος Χωραφάς», ενώ το Δ.Σ. του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών 
και Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Βέροιας παρέστη σύσσω-
μο, αγκαλιάζοντας την πρωτοβουλία.

Στη εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Βέροιας, κ. Γιώργος Τσιλογιάννης και ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - 
Προοδευτική Συμμαχία, κ. Άγγελος Τόλκας ενώ την πρωτοβουλία 
χαιρέτισαν με επιστολές τους ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φορο-
λογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, βουλευτής Ημαθίας 
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι βουλευτές Ημαθίας κ.κ. Λάζαρος 

Τσαβδαρίδης και Αναστάσιος Μπαρτζώκας και ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας, κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης.

Όλοι οι συμμετέχοντας μίλησαν με θερμά λόγια για την εν λόγω 
πρωτοβουλία που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει στον 
Δήμο Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κύριος Λάζαρος Ασλανίδης θα ήθελε 
να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στην εσπερίδα αλλά και όσους 
στηρίζουν την κίνηση αναγνώρισης του γλυκού «Ρεβανί Βεροίας» 
ως προϊόν ΠΓΕ.
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Πρόγραμμα Rapid Test
 στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγ-
χων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS 
CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις 
παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομι-
χάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):

Δευτέρα 04.07.22 έως Παρασκευή 08.07.22 από 8:30 έως 
15:00.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τη-
λεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι 
αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθη-
μερινές στις 15:00.

Αλλαγή σκυτάλης 
στο Κέντρο 

Υγείας Βέροιας   
 -Στην Χριστίνα Αθανασιάδου παρέδωσε 

την διεύθυνση η Μαρία Χατζή

Η Διευθύντρια κα Χατζή Μαρία παρέδωσε χθες την Διεύθυνση 
στην κα Αθανασιάδου Χριστίνα ως Υπεύθυνη Επιστημονικής λειτουρ-
γίας του κέντρου και της ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο της.

Παράλληλα ευχαριστεί το Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό και 
Λοιπό προσωπικό του κέντρου, που ανταποκρίθηκε πλήρως στα κα-
θήκοντά του και κυρίως στη φάση της πανδημίας.

Ευχαριστεί όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν με το Κέντρο 
Υγείας Βέροιας και  ιδιαίτερα το Δήμο Βέροιας, το Δήμαρχο κ. Βοργια-
τζίδη Κ. και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Τσιλογιάννη Κ. για την 
πολύτιμη βοήθεια  τους.

Συγχαρητήρια στον αθλητή 
Κωνσταντίνο Χαμαλίδη 

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο tae kwon do από 
τον αθλητή μας Κωνσταντίνο Χαμαλίδη, στους Μεσογειακούς 
Αγώνες με την Εθνική μας ομάδα, αποτελεί επιβράβευση της 
τεράστιας προσπάθειας του ιδίου, αλλά και του Αθλητικού συλλό-
γου ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αλεξάνδρειας.

Πολλά συγχαρητήρια Κωνσταντίνε!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Πρώτο βήμα για την προοπτική 
πιστοποίησης του ρεβανί Βεροίας



Ο Μάριος Φρα -
γκούλης αυτό το κα-
λοκαίρι, συναντά μετά 
από χρόνια ξανά επί 
σκηνής τη σπουδαι-
́α Deborah Myers. Οι 
δύο παγκόσμια αγα-
πημένοι καλλιτέχνες, 
συνοδευόμενοι από 11 
κορυφαίους μουσικούς 
μας υπόσχονται ένα 
καλοκαιρινό σκηνικό 
γεμάτο αισθήματα και 
αισθήσεις, ερωτικό και 
ταξιδιάρικο. Ένα πρό-
γραμμα με μερικά από 
τα ωραιότερα ερωτικά 
τραγούδια - κάθε επο-
χής - από το ελληνικό 
και παγκόσμιο ρεπερ-
τόριο, απρόσμενες 
διασκευές μα και αγα-
πημένα ελληνικά, ερ-
μηνευμένα μοναδικά 
από τον Μάριο, που θα μας μείνει αξέχαστο.

 Ο Μάριος Φραγκούλης με την παρέα της Deborah Myers αυτό το 
καλοκαίρι ταξιδεύει στην Ελλάδα με ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τρα-
γούδι. Ένα ταξίδι στον χρόνο και τον κόσμο. Μια μουσική περιπλάνη-
ση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια που έχουμε λατρέψει.

 Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μας έχει παρουσιάσει τα τελευταία 
χρόνια σημαντικότατα projects, τα οποία κέρδισαν το ενθουσιώδες χει-
ροκρότημα του κοινού σε όλον τον κόσμο. Έναν ελληνικό δίσκο με την 
πολύτιμη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου και δύο διεθνείς - ζω-
ντανές ηχογραφήσεις από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Ηρώ-
δειο - σε ένα αφιέρωμα για το περίφημο American Songbook. Με με-
γάλη επιτυχία στέφθηκε η διεθνής περιοδεία με την Sarah Brightman 
το 2018 σε Ασία, Ευρώπη, Νότια Αμερική και φυσικά οι εμφανίσεις 
του τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο, συνοδευόμενος είτε από 
νέους ταλαντούχους τραγουδιστές είτε από τη μοναδική Μαρινέλλα. 
Πρόσφατα ηχογράφησε δύο τραγούδια για τον κινηματογράφο. Το ένα 
αφορά στην ταινία Arcadia, 1900 Champagne d’ Orient σε μουσική 
Ευανθίας Ρεμπούτσικα και το Te Vi στη μεξικάνικη ταινία Infelices Para 
Siempre του Alexαnder Αcha. Επίσης, τον Μάιο του 2022 βραβεύτηκε 
στο Μονακό με το διεθνές βραβείο Maria Callas.

 Η Deborah Myers, μια από τις πιο δημοφιλείς και χαρισματικές 
ερμηνεύτριες της γενιάς της, βρίσκει πάντα τον χρόνο να επισκέπτεται 
την αγαπημένη της Ελλάδα. Η διεθνής της πορεία τα τελευταία χρόνια 
τη φέρνει σε μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασι-
λείου όπου διαπρέπει για πολλές δεκαετίες. Λιθουανία και Ισπανία και 
φυσικά η χώρα μας είναι μόνο λίγοι από τους σταθμούς της πρόσφα-
της μουσικής της πορείας.

 Η αγάπη της για το ελληνικό κοινό την οδηγεί συχνά στον τόπο 
μας κι έτσι μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη είναι και πάλι μαζί, επί σκη-
νής, για εμφανίσεις που μόνο μουσικές εμπειρίες μπορούν να χαρα-
κτηριστούν.

 Μαζί τους οι μουσικοί:
Στάθης Σούλης - ΠΙΑΝΟ
Δημήτρης Στασινός - ΚΙΘΑΡΕΣ
Κώστας Μυλωνάς - ΝΤΡΑΜΣ
Αλέκος Ρούπας - ΚΡΟΥΣΤΑ
Αλέξανδρος Τράμπας - ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ/ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ
Θύμιος Παπαδόπουλος - ΠΝΕΥΣΤΑ
Γιώργος Παναγιώτοπουλος - ΒΙΟΛΙ
Ελισάβετ Σκούρα - ΒΙΟΛΑ
Μιχάλης Πορφύρης - ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ
Άγγελος Μιχαήλ - ΚΟΡΝΟ
Μάνος Γρυσμπολάκης - ΣΥΝΘΕΣΑΪΖΕΡ/ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ
Ενορχηστρώσεις: Αλέξανδρος Τράμπας
 
 Συντελεστές
Ηχολήπτης FOH: Δημήτρης Μπουρμπούλης
Ηχολήπτης Σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Χαραλάμπους
Auto Q: Ανδρέας Κακουλάκης
Artwork: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
Παραγωγή: ARIETTA PRODUCTIONS
Διεύθυνση Παραγωγής: Κική Δημητριάδη
Βοηθοί Παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Κυριακή Τσαντίρη
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έ-

ξοδο
ΟΥΠΣ 2! Ο ΝΩΕ ΞΑΝΑΕΦΥΓΕ... (ΜΕ-

ΤΑΓΛ) 
Προβολές στην αίθουσα1:   
Παρασκευή 8/7 – Σάββατο 9/7 –Κυριακή 10/7 – Δευτέρα 11/7 

στις 19.00
Μετά την Κιβωτό του Νώε, τι; Ε, δεν ήρθε και το τέλος του κό-

σμου! Η περιπέτεια συνεχίζεται με τα αξιαγάπητα ζωάκια να δι-
ευρύνουν την ανορθόδοξη οικογένειά τους και να ανακαλύπτουν 
ακόμη περισσότερα για τον κόσμο γύρω τους, σε μια ακόμη 
ξεκαρδιστική ταινία για όλη την οικογένεια.

THOR: LOVE AND THUNDER    (Marvel)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 7/7 -Σάββατο 9/7 –Κυριακή 10/7 – Δευτέρα 11/7 – Τρί-

τη 12/7 – Τετάρτη 13/7 στις 21.00
Προβολές σε 3D στην αίθουσα 1:   Παρασκευή 8/7 στις 20.45
Σκηνοθεσία: Taika Waititi Σενάριο: Taika Waititi
Ηθοποιοί: Natalie Portman, Karen Gillan, Christian 

Bale, Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Matt Damon, Pom 
Klementieff, Jaimie Alexander, Vin Diesel, Tessa Thompson, 
Russell Crowe, Melissa McCarthy, Dave Bautista, Sean Gunn, 
Chris Pratt, Sam Neill, Taika Waititi

JURASSIC WORLD: ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Παρασκευή 8/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Colin Trevorrow
Σενάριο: Colin Trevorrow & 

Emily Carmichael
Ηθοποιοί: Dichen Lachman, 

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura 

Dern, Daniella Pineda, Omar Sy, Campbell Scott, Justice Smith, 
BD Wong

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον αρχιτέκτονα και σκηνοθέτη του Jurassic 
World Κόλιν Τρέβοροου, η «Κυριαρχία» διαδραματίζεται τέσσε-
ρα χρόνια μετά την καταστροφή της Νήσου Νούμπλαρ. Οι δει-
νόσαυροι τώρα ζουν και κυνηγούν μαζί με τους ανθρώπους σε 
όλον τον κόσμο. Αυτή η εύθραυστη ισορροπία θα αναμορφώσει 
το μέλλον και θα καθορίσει μια για πάντα αν τα ανθρώπινα όντα 
θα παραμείνουν οι κορυφαίοι θηρευτές σε έναν πλανήτη που 
μοιράζονται τώρα με τα πιο τρομακτικά πλάσματα της ιστορίας.

Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και 
ήχο Dolby Digital 5.1

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαι-
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού .

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/7/22 - 13/7/22

Την Κυριακή 10 Ιουλίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας: «6η Γιορτή 

κηπευτικών», στην αυλή 
 του Δημοτικού Σχολείου

-Παρασκευή 8 Ιουλίου παρουσίαση 
κηπευτικών στην πλατεία δημαρχείου 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Βέροιας με χαρά ανακοι-

νώνει ότι στο πλαίσιο προώθησης των κηπευτικών προϊόντων που 
παράγονται στην Κοινότητα, διοργανώνει και πάλι την «6η Γιορτή κη-
πευτικών», στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, την 10η Ιουλίου 
και από ώρα 21.00΄με ζωντανή μουσική και πλούσιο μουσικοχορευτι-
κό πρόγραμμα.

Προ-εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουλίου από ώρα 17.00΄ 
έως 22.00΄ στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας όπου θα παρουσια-
στούν τα κηπευτικά προϊόντα της Κοινότητας και γαστρονομικές λιχου-
διές συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & DEBORAH MYERS

στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας



Άγγελος Τόλκας: 
«Φέρνουμε το Χαλασμό 
της Νάουσας στη Βουλή 
- Ανάδειξη από τη Βουλή 

της επετείου
 των 200 χρόνων»

 Ο Βουλευτής Ημαθίας και πρώην Υφυπουργός Άγγελος Τόλκας 
επισκέφτηκε την περασμένη Τετάρτη 29/6/2022 τον πρόεδρο της Βου-
λής κο Τασούλα στο γραφείο του και του κατέθεσε την πρότασή του να 
διεξαχθεί στο χώρο της Βουλής των Ελλήνων εκδήλωση κι έκθεση με 
αφορμή τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Με μεγάλη 
χαρά ο Πρόεδρος δέχθηκε να φιλοξενήσει μια τέτοια εκδήλωση, ανα-
γνωρίζοντας την σημασία του Χαλασμού της Νάουσας στην ελληνική 
ιστορία. Ανέθεσε, λοιπόν, την διοργάνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. 

Ο Δήμαρχος είχε εξαρχής συμμεριστεί αυτήν την πρωτοβουλία και 
ο Δήμος Νάουσας θα αναλάβει να εξειδικεύσει όλα τα σχετικά ζητή-
ματα και έτσι θα προετοιμασθεί η εκθεσιακή παρουσία της πόλης για 
το ερχόμενο φθινόπωρο στους κεντρικούς χώρους της Βουλής των 
Ελλήνων. 

Ο Άγγελος Τόλκας επεσήμανε τα εξής :
«Η συμπλήρωση των 200 ετών από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας 

έχει επετειακή αλλά και ουσιαστική σημασία. Για το λόγο αυτό θέλησα 
να συμβάλλω, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου, σε αυτήν την ση-
μαντική στιγμή για την γενέτειρά μου με την ανάδειξη των ιστορικών 
γεγονότων σε κεντρικό επίπεδο και με την μέγιστη πολιτειακή αναγνώ-
ριση της θυσίας των Ναουσαίων. 

Οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής κο Τασούλα.
Είναι μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας, σεβασμού και αναγνώ-

ρισης της Ιστορίας του τόπου μας. Μία διοργάνωση με το κύρος της 
Βουλής και ένα μήνυμα της σημασίας που έχει ο τόπος μας στην ελλη-
νική Ιστορία.»

«Κλείδωσε», όπως όλα δεί-
χνουν, η ημερομηνία των εθνικών 
εκλογών καθώς, ο πρωθυπουρ-
γός προσανατολίζεται στις 18 Σε-
πτεμβρίου 2022. Σχετική ενημέ-
ρωση έγινε και στα κόμματα μαζί 
με δύο αστερίσκους: Ότι δεν θα 
γίνουν εκλογές μόνο αν υπάρξουν 
απρόσμενες εξελίξεις στα ελλη-
νοτουρκικά, είτε κάποια τεράστια 
καταστροφική πυρκαγιά στην ο-
ποία ο κρατικός μηχανισμός δεν 
θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται 
να ανακοινώσει και επίσημα τις 
αποφάσεις του ανάμεσα αμέσως 
μετά τον 15Αύγουστο, μεταξύ 17 
με 23 Αυγούστου, με διάγγελμα 
του προς τον ελληνικό λαό.

Με βάση την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου για τις κάλπες, τόσο η 
ΝΔ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται επι ποδός και προ-
χωρούν τους εκλογικούς σχεδιασμούς τους. Μάλιστα η εσωκομ-
ματικές εντολές, θέλουν τους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη 
να έχουν επιστρέψει από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και να 
βρίσκονται στις θέσεις τους, από τις 16 Αυγούστου.

Εξάλλου, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνι-
κό έχει ήδη προεκλογικό άρωμα, κάτι που θα επιβεβαιωθεί και 
σήμερα Τετάρτη, στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή που 
έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 
κοινωνική πολιτική. 

 Παραμένουν οι 4 βουλευτικές έδρες στην Ημαθία
Με φόντο τις πρόωρες εκλογές, καθορίστηκαν πανελλαδικά 

και οι βουλευτικές έδρες ανά εκλογική περιφέρεια, οι οποίες στο 
σύνολο τους ανέρχονται στις 285.

Οι βουλευτικές έδρες είναι κατά τρεις λιγότερες από ότι στις 
εθνικές εκλογές του 2019, που ήταν 288. 

Οι αλλαγές που σημειώνονται στον αριθμό των βουλευτικών 
εδρών, σε σχέση με αυτόν του 2019, είναι στην A’ Αθηνών που 

μειώνεται κατά μία (13 από 14), στο Β3′ Νότιο Τομέα Αθηνών που 
μειώνεται και πάλι κατά μία (17 από 18) και στο νομό Αχαΐας που 
μειώνεται κατά μια (8 από 9).

Στις υπόλοιπές εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των βουλευτι-
κών εδρών παραμένει ο ίδιος με αυτόν του 2019.

Ειδικότερα, ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της περιφέρειας 
Ημαθίας παραμένει η ίδια με την εκλογή 4 βουλευτών.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του 

Ηρακλή και της Ειρήνης, το γένος Τζημο-
πούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
του Αθανασίου και της Σταυρούλας, το 
γένος Πέϊου, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΟΥΛΟ ΜΑΝΤΙΟΝ (ΕΜΜΑΝΟΥ

ΗΛ) του Μπαρδός και της Μαρίας, το 
γένος Ραμουλάρι, που γεννήθηκε στην 
Τζάρα - Άγιοι Σαράντα Αλβανίας και κα-
τοικεί στη Νάουσα Ημαθίας και η ΧΩ
ΡΟΠΑΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Θωμά και της 
Ντεγιανίρας, το γένος Σεβερίνο, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Νάουσα Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Υιοθεσία σκύλου
Ο Ρουντη 

ε ί ν α ι  ν ε α ρ ό 
στην ηλικία η-
μία ιμο σκυλί 
στειρωμένο με 
πολύ καλο χα-
ρακτήρα, είναι 
υγιέστατο. Αυτή 
τη στιγμή βρί-
σκεται προσω-
ρινά φιλοξενού-
μενο στο κυνο-
κομείο Βέροιας. 
Είναι πολύ καλός φύλακας και ζητά ένα σπίτι 
για να τον αγαπούν και να τον υιοθετήσουν 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331071336 και 
το 6979720807.

Για εθνικές εκλογές στις 18 Σεπτεμβρίου 
προσανατολίζεται η Κυβέρνηση
-Σε ετοιμότητα κόμματα και μηχανισμοί 

- Παραμένουν οι 4 βουλευτικές έδρες στην Ημαθία
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ΑΔΑ: 9ΟΟΡΟΛΣΓ-Ο6Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αλεξάνδρεια 04/07/2022
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                       Αριθ.πρωτ.: 1055
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   (Κ.Ε.Δ.Α.)
Ταχ. Δ/νση: Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο       
τ.κ. : 593 00 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Π. Πουλουτίδου
Τηλέφωνο:     23330 53441-42 Fax: 23330 53440
Email: keda@alexandria.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονι-

σμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώ-
τατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-
2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης 
για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
50/τ. Α΄/16-3-2018).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.

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

7. Την υπ΄ αριθ. 17/29-4-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)  με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 
2022 - Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτί-
μου και λοιπών αντικαταβολών».

8. Tο υπ΄ αριθ. 133848/9-5-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Αλεξάνδρειας» Νομού Ημαθίας, με αντίτιμο».

9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 37858/7-6-2022 (ΑΔΑ: Ω2Β246ΜΤΛ-79Λ) Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για τη Κοινωφελή Επιχείρη-
ση Δήμου Αλεξάνδρειας η απασχόληση δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37925/8-6-
2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».

10. Την υπ΄ αριθ. 30/21-6-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)  με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Δημοτικού».

11. Την αριθ. 98/2011 απόφαση (ΦΕΚ 757/τ.Β./06-5-2011 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για τη  συγχώνευση σε μία Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση υπό την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας  
(ΔΕΔΑ) διαφόρων Επιχειρήσεων».

12. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της Κ.Ε.Δ.Α.
13. Την υπ΄ αριθ. 988/23.06.2022 βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας περί ύπαρξης 
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προ-
σωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας 
(Δημοτικό Κολυμβητήριο),  που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

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

ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 
υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση 
έκδοσης «10-6-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 
I: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του ανωτέρω Παραρτή-
ματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περί-

πτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιο-
λογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβη-
τήριο, Τ.Κ.59300 Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση 
Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 
2333053452 - 53450). 

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

αίτηση των υποψηφίων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε 
εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το 
λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με 
την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλ-
λογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 
αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή 
ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκει-
μένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς 
οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από 
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το 
δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

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

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις 
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων 
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, 
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ 
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας 
ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφι-
ος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά 
προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

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

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην 
υπηρεσία μας στην ανωτέρω Διεύθυνση (https://www.alexandria.gr/),  β) στο 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Δια-
γωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπη-
ρέτησης 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: Πολί-
τες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

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

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Προβολές ταινιών στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας 
Συνεχίζονται οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών Α’ προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νά-

ουσας «Μελίνα Μερκούρη» για την θερινή περίοδο 2022. Επόμενη προγραμματισμένη προβολή με την 
παιδική ταινία «Encanto» την Πέμπτη 14 Ιουλίου. Η ταινία είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.

Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ ζει, κρυμμένη στα βουνά 
της Κολομβίας, σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη ζωή, σε ένα φανταστικό μέρος που λέγεται 
Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλο-
γημένα καθένα και με ένα μοναδικό μαγικό δώρο. Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, 
η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφασίζει πως 
εκείνη, η μόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο μαγικό χάρισμα, μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα 
σωτηρίας.

Τις φωνές τους δανείζουν οι ηθοποιοί: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΑ ΚΟΡΔΟΥΛΗ, ΝΙΝΑ ΜΑΖΑΝΗ, κ.ά.

Διάρκεια προβολών: 14 - 17 Ιουλίου (εκτός Σαββάτου 16/7), ώρα έναρξης: 21:15. Γενική είσοδος: 
5€.

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό

μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών».

8. Tο υπ΄ αριθ. 133848/9-5-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με

θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο

ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας» Νομού Ημαθίας, με αντίτιμο».

9. Την  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  37858/7-6-2022 (ΑΔΑ:  Ω2Β246ΜΤΛ-79Λ)  Απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών  με  την  οποία  εγκρίθηκε  για  τη  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Αλεξάνδρειας  η

απασχόληση  δέκα  τεσσάρων  (14)  ατόμων,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου

χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σύμφωνα με το υπ’

αριθ. πρωτ. 37925/8-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».

10. Την υπ΄ αριθ. 30/21-6-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)  με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Δημοτικού».

11. Την αριθ. 98/2011 απόφαση (ΦΕΚ 757/τ.Β./06-5-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

για τη  συγχώνευση σε μία Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση υπό την επωνυμία «Κοινωφελής Επι-

χείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας  (ΔΕΔΑ) διαφόρων Επιχειρήσεων».

12. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της Κ.Ε.Δ.Α.

13. Την  υπ΄  αριθ.  988/23.06.2022  βεβαίωση  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της

Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας  περί  ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της

δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι

(6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Αλεξάνδρειας (Δημοτικό Κολυμβητήριο),   που εδρεύει  στην Αλεξάνδρεια και συγκεκριμένα του

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με

τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων
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/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΕΨΕΙ ΑΥΤΩΝ
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ΤΡΙΩΝ

2 ΜΗΝΕΣ 2
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προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό

μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών».

8. Tο υπ΄ αριθ. 133848/9-5-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με

θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο

ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας» Νομού Ημαθίας, με αντίτιμο».

9. Την  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  37858/7-6-2022 (ΑΔΑ:  Ω2Β246ΜΤΛ-79Λ)  Απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών  με  την  οποία  εγκρίθηκε  για  τη  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Αλεξάνδρειας  η

απασχόληση  δέκα  τεσσάρων  (14)  ατόμων,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου

χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σύμφωνα με το υπ’

αριθ. πρωτ. 37925/8-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».

10. Την υπ΄ αριθ. 30/21-6-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)  με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Δημοτικού».

11. Την αριθ. 98/2011 απόφαση (ΦΕΚ 757/τ.Β./06-5-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

για τη  συγχώνευση σε μία Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση υπό την επωνυμία «Κοινωφελής Επι-

χείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας  (ΔΕΔΑ) διαφόρων Επιχειρήσεων».

12. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της Κ.Ε.Δ.Α.

13. Την  υπ΄  αριθ.  988/23.06.2022  βεβαίωση  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της

Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας  περί  ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της

δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι

(6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Αλεξάνδρειας (Δημοτικό Κολυμβητήριο),   που εδρεύει  στην Αλεξάνδρεια και συγκεκριμένα του

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με

τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
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2 ΜΗΝΕΣ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προ-

γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλω-

μα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας, 

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας

και 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε

ισχύ  ή  Βεβαίωση  Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωσή Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του

τρέχοντος έτους  ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωσή Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για

όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του

επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του

ν.3252/2004. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής

Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευ-

τικής  ή  Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής  ή Νοση-

λευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής

ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Πα-

θήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή  Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου  ή  Βοηθός

Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θερα-

πείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή

Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω

σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ-

τηρίου Α΄ ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-

τικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθ-

μιας  εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλ-

λος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια

διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλμα-

τος βοηθού νοσηλευτή.  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προ-

γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλω-

μα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας, 

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας

και 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε

ισχύ  ή  Βεβαίωση  Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωσή Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του

τρέχοντος έτους  ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωσή Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για

όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του

επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του

ν.3252/2004. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής

Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευ-

τικής  ή  Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής  ή Νοση-

λευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής

ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Πα-

θήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή  Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου  ή  Βοηθός

Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θερα-

πείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή

Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω

σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ-

τηρίου Α΄ ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-

τικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθ-

μιας  εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλ-

λος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια

διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλμα-

τος βοηθού νοσηλευτή.  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή

μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής,

ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

β) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  πιστοποιητικό  Ναυαγοσώστη  αναγνωρισμένης  Ναυαγοσωστικής

Σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή

ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  πιστοποιητικό  Ναυαγοσώστη  αναγνωρισμένης  Ναυαγοσωστικής

Σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
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Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος

κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων  Ειδικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής  ή άλλος

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

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

τους υποψήφιους της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσώστης/τρια,  που θα πρέπει να είναι ηλικίας από  18

έως  60  ετών.

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 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυ-

δρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Πα-

ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης

«10-6-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο I: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟ-

ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ  1ΠΕ/ΤΕ ή  ΣΟΧ  2ΔΕ/ΥΕ και  να  την  υποβάλουν,  μαζί  με  τα  απαιτούμενα  από  την  παρούσα

Ανακοίνωση  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε
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Με την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
3 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας.

Η 8η χρονιά του φεστιβάλ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία 
εκπληρώνοντας τους στόχους των διοργανωτών ενώ οι θεα-
τές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 31 ταινίες που 
διαγωνίστηκαν στο φετινό φεστιβάλ.

Αρκετοί ήταν οι δημιουργοί που επισκέφτηκαν το φεστι-
βάλ ή έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς το κοινό, το οποίο 
με την παρουσία του έδειξε πως τα ανεξάρτητα περιφερεια-
κά φεστιβάλ μπορούν να επιτελέσουν ένα σημαντικό ρόλο 
στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας.

Η θεματική του φετινού φεστιβάλ εστίασε στο περιβάλλον 
θέλοντας για ακόμα μια χρονιά να αναδείξουμε ένα κοινωνι-
κό ζήτημα όπως αυτό της κλιματικής κρίσης. Προβλήθηκαν 
θεματικές ταινίες καθώς και το ντοκιμαντέρ του κ. Αυγερό-
πουλου Γιώργου ‘Μέχρι την τελευταία σταγόνα – Ο μυστικός 
πόλεμος του νερού στην Ευρώπη’ ενώ πραγματοποιήθηκε 
και μια ημερίδα με θέμα “Το περιβάλλον μέσα από τις ταινίες 
τεκμηρίωσης – ντοκιμαντέρ”  υπό την διεύθυνση της κ. Ιω-
άννας Κωσταρέλλα, επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Οι παράλληλες δράσεις περιλάμβαναν ακόμα ένα 
masterclass με τον κ. Παπαδόπουλο Δημήτρη και θέμα την 
κινηματογραφική εκπαίδευση στα σχολεία.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάν-
δρειας έδειξε πως έχει περάσει σε μια νέα εποχή ενώ το 8ο 
φεστιβάλ ήταν από τα πλέον άρτια που έχουν διοργανωθεί 
ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των εθελοντών.

Σημαντική καινοτομία ήταν η δημιουργία QR code και η 
ψηφοφορία του κοινού μέσω Google forms για να αναδει-
χθεί η ταινία που κερδίζει το Βραβείο Κοινού!

Η γνωριμία με νέους ταλαντούχους δημιουργούς και τα 
έργα τους, η στοχοθεσία για ένα πράσινο φεστιβάλ, η κινη-
ματογραφική εκπαίδευση ιδιαίτερα των νέων και η αλληλε-
πίδραση με την τοπική κοινωνία αποτελούν τις βάσεις που 
έθεσε η φετινή διοργάνωση και γεννά προσδοκίες για τις 
επόμενες χρονιές.

Οι ταινίες που βραβεύτηκαν στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ται-
νιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας είναι οι εξής :

● ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ – ΧΟ-
ΡΗΓΟΣ ΕΛΤΑ COURIER

In the room, Ελλάδα, της Γεωργίας Σωτήρχου
Για το τρόπο που χειρί-

ζεται και μας παρουσιάζει 
ένα πολύ ευαίσθητο  θέμα 
ανθρώπινων σχέσεων

 ● ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
– ΧΟΡΗΓΟΣ BLACK LIST

Store policy, Γαλλία, 
της Sarah Arnold

Για την ιδιαίτερη σκη-
νοθετική άποψη που μας 
δείχνει τη δύσκολη θέση 
της γυναίκας στη σημερι-
νή απαιτητική και απάν-
θρωπη αγορά εργασίας

 ● ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟ-
ΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ – ΧΟ-
ΡΗΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΣ

Fairyocious, Γαλλία, 
του Fabien Ara

Για την πρωτότυπη ι-
δέα του σεναρίου που 
αναδεικνύει ένα ευαίσθη-
το θέμα που συνήθως η 
κοινωνία μας δεν θέλει να 
δει.

 ● ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥ-
ΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ – ΧΟΡΗ-
ΓΟΣ ΝΤΑΜΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
INFOLOGY

2030,  Γαλλ ία ,  του 
Pierre Dugowson

Η ταινία με δυναμικό τρόπο μέσα από ένα πολύ έξυπνο 
σενάριο μας δείχνει την επικείμενη οικολογική καταστροφή 
που έρχεται αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής.

 ● ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ – Το βραβείο κοινού απονέμεται 
στην μνήμη του Στάθη Ανεσίδη από την οικογένειά του

Store policy, Γαλλία, της Sarah Arnold
● ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ
Now that spring is here, Ελλάδα, της Χρηστίνας - Καλλιρ-

ρόη Γαρμπή
Γιατί μας παρουσιάζει με μια ιδιαίτερη οπτική το δύσκολο 

θέμα της ανθρώπινης ύπαρξης. 
 Ευχαριστούμε τον Δήμο Αλεξάνδρειας και την ΚΕΔΑ για 

την στήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια.
Όλους του χορηγούς και τους χορηγούς των βραβείων.
Τους χορηγούς επικοινωνίας αλλά και όλα τα τοπικά μέ-

σα ενημέρωσης που προβάλλουν τις προσπάθειες μας.
Την συλλογικότητα ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για την συνεργασία πά-

νω στα θέματα περιβάλλοντος.
Την κα Σταννέλου Ιωάννα , που εμπνεύστηκε και φέτος 

τα τόσο ιδιαίτερα αναμνηστικά μας.
Τον κ. Ιγνατιάδη Δομήνικο σκηνοθέτη του trailer και τους 

κ. Θάνο Λυμπερόπουλο και Βασίλη Καμινάρη που βοήθη-
σαν για την δημιουργία του.

Τον κ. Σύμο Παπαδόπουλο και την κα Ντελιοπούλου Κα-
τερίνα για την φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ.

Την κα Μπεντίλα Ελένη για το υπέροχο φόρεμα από ανα-
κυκλώσιμα υλικά.

Τον κ. Βαγενά Βασίλη και το κατάστημα EXPERT για την 
τεχνική υποστήριξη.

Τις αδερφές Βετσόπουλου για την παραχώρηση του 
χώρου.

Την ΕΣΤΙΑ Ρουμλουκιωτών.                                    
Το κατάστημα VODAFONE Αλεξάνδρειας.
Τον Dj Mpelafon Man για την συμμετοχή του αφιλοκερ-

δώς στο party λήξης.
Όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν για με την ψυχή 

τους για την επιτυχία του φεστιβάλ.
Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ανανεώνουμε 

το ραντεβού μας για του χρόνου!!
 Από την Λέσχη Κινηματογράφου

 και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού   
     Μηχανικού   εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2)  Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3)  Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ: 
- Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων
- Κλιματιζόμενους χώρους εργασίας
- Πλήρη εξοπλισμό εργασίας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας,
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ 
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας 
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 
23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 123

Mail: hr@venusgrowers.gr

Ένα ακόμα επιτυχημένο Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους στην Αλεξάνδρεια 

από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

Εγκρίθηκε το έργο 
αναβάθμισης υποδομών 
ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α 
Αλεξάνδρειας, ύψους 
4.999.725,00 ευρώ

 
Εγκρίθηκε από 

το Υπουργείο Εσω-
τερικών η πρόταση 
χρηματοδότησης του 
Δήμου Αλεξάνδρειας 
για το έργο «Ανα-
βάθμιση υποδομών 
ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α Α-
λεξάνδρειας» στον Ά-
ξονα «Περιβάλλον», 
του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ -
ΤΣΗΣ», προϋπολο-
γισμού 4.999.725,00 
ευρώ.

Ως προς το φυ-
σικό αντ ικε ίμενο, 
το έργο προβλέπει 
την δημιουργία ενός 
συστήματος συγκέ-
ντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων, από κατάλ-
ληλα 6 λογισμικά και σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση κεντρικών δικτύων. Οι διεργασίες 
αυτές θα πραγματοποιούνται από λογισμικά εγκατεστημένα στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου 
(ΚΣΕ), συμβάλλοντας στην ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, του ποιοτικού έλεγ-
χου, της μείωσης των διαρροών, της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων και την εξασφάλι-
ση επάρκειας νερού.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης μετά την έγκριση της πρότασης, δή-
λωσε:

“Πετύχαμε μια ακόμη χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου με μοναδικό στόχο την ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε υψηλού επιπέ-
δου έργα και υπηρεσίες για τους δημότες μας. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστί-
ες μου σε όσους συνέβαλαν σε όλη τη διαδικασία έως και την έγκριση της πρότασης μας”.



Στο Metropolis 
95.5 και στην 
εκπομπή «Στη 

Σέντρα» φιλοξενήθηκε 
ο Γιώργος Χατζάρας. 
Ο έμπειρος τεχνικός 
μίλησε αναφορικά με 
τα όσα περιμένει να 
δει από τους ποδο-
σφαιριστές του Χερμάν 
Μπούργος, τις μεταγρα-
φικές κινήσεις του Άρη, 
ενώ σημείωσε πως 
υπήρξαν στιγμές που ο 
ίδιος δεν μπορούσε να 
δει την ομάδα. 

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε 

στο Metropolis 95.5
Αρχικά για τη Βέροια, ανέ-

φερε: «Η Βέροια έχει ζήσει και 
χειρότερες και καλύτερες κατα-
στάσεις, αλλά είναι λυπηρό να 
φύγει η οικογένεια Μπίκα, για-
τί αν είχε μείνει φέτος θα μπο-
ρούσε να ανέβει η ομάδα. Αν 
ασχοληθείς με μπάλα, θέλει να 
έχει αντοχές γιατί θα πρέπει να 
είσαι έτοιμος για όλα και για τα 
χτυπήματα, χρειάζεται να πα-
λεύεις».

Για τον Άρη, σημείωσε: «Ο 
Άρης, έπρεπε να αλλάξει εδώ 
και καιρό το στυλ της ομάδας, 
με τους κοντούς στο κέντρο πή-

γε μέχρι ένα σημείο, τώρα χρει-
άζεται άλλα πράγματα. Ο Καμα-
ρά θα μπορούσε να παίξει έξω 
από την περιοχή και ήθελε έναν 
άλλο επιθετικό και ήρθε ο Γκρέι 
που είναι καλύτερος επιθετικός 
από τον Αμπουμπακάρ, αλλά 
θα δείξει στο γήπεδο. Τώρα δη-
μιουργεί ένα άλλο παιχνίδι, με 
πιο ψηλούς παίκτες και χρειάζε-
ται ένα πιο ουσιαστικό παιχνίδι, 
γιατί παλαιότερα για να κάνει 
μία επίθεση ήθελε 50 πάσες, 
υπήρχαν στιγμές που δεν μπο-
ρούσα να δω τον Άρη»

Για να προσθέσει: «Δεν μπο-
ρεί να γίνει μέσα σε έναν μήνα 

ομάδα, χρειάζεται υπομονή. Οι 
ομάδες που κάνουν άμυναν, έ-
χουν μέλλον, όπως τα Γιάννενα 
φέτος που έκαναν πολύ καλή 
άμυνα και ήταν μία έκπληξη. 
Φέτος θα κριθεί ο Μπούργος, ο 
οποίος θέλει να παίξει με 4-4-2 
και οι τακτικές προσαρμόζονται 
ανάλογα με τους ποδοσφαι-
ριστές που έχεις στην ομάδα 
σου».

Ενώ για τα σκυλιά σημείωσε: 
«Από τότε που έχασα τον σκύ-
λο μου, το μπουλντόκ μου την 
Αριάννα, φροντίζω τα αδέσπο-
τα, κάθε ημέρα ταΐζω 20 σκυλιά, 
με ηρεμεί».

ΔιαψεύδειοΝΠΣΒέροια:
«Προϊόνφαντασίας
ηδήλωσηΚούγια»

Από την ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ διαψεύδεται κατηγορηματικά η δήλω-
ση του κ. Αλέξη Κούγια (εφημερίδα “Ελευθερία”, 4/7/2022) ότι δήθεν 
του «έδιναν τη Βέροια δωρεάν». Εφ’ όσον αναφέρεται στην παρούσα 
διοίκηση, πρόκειται περί προϊόντος της φαντασίας του.

Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε εμφατικά: ακριβώς με την ίδια 
σοβαρότητα και τον ίδιο επαγγελματισμό που πορεύτηκε η διοίκησή 
μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι αντιμετωπίζει και την μετάβαση στην ε-
πόμενη ημέρα. Ο τελευταίος στον οποίο θα μεταβιβάζαμε την ομάδα, 
είναι ο κ. Κούγιας!

Με εκτίμηση,
ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια

Υπέγραψε για 2 χρόνια
ο Πασάς στην Καλαμάτα

“Ηρθαγιατηνάνοδο”

Υπέγραψε στη Μαύρη Θύελλα για δύο χρόνια και ο Γιάννης 
Πασάς. Μια ακόμη  μεταγραφή αεροδρομίου  – κυριολεκτικά, αφού 
έφτασε αεροπορικώς, από την Θεσσαλονίκη στην Καλαμάτα – που 
δημιουργεί έτσι  με τον Γιώργο Πρασσά την ντριμ τιμ στην κατηγορία

“Είμαι πολύ  χαρούμενος που ήρθα  στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ 
τον πρόεδρο, τον κ. Πρασσά για την εμπιστοσύνη του προς το πρό-
σωπό μου. Στόχος της Μαύρη Θύελλας και όλων  μας φέτος είναι  η 
άνοδος στην Α’ Εθνική”, δήλωσε  ο πρώτος  σκόρερ πέρυσι στην 
Super League 2!

Κυριακή17Ιουλίου2022
ο10oςδρόμοςΞηρολιβάδου

Έπειτα από 2 χρόνια απουσίας από τις διοργανώσεις αγώνων ο 
Σύλλογος Δρομέων Βέροιας, επανέρχεται με την ανακοίνωση της η-
μερομηνίας του 10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου 14χλμ 

.Ο Δήμος Βέροιας με το Νομικό πρόσωπο Κ.Α.Π.Α. σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας ορίζουν ως ημερομηνία διεξα-
γωγής του 10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιδάδου 14χλμ , την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.
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Γιώργος Χατζάρας: «Θα μπορούσε να ανέβει
φέτος η ΒΕΡΟΙΑ αν έμενε η οικογένεια Μπίκα»



Ο Κώστας Τούτσης νέος 
προπονητής στην ομάδα
χαντ μπολ των Βριλησίων

Ο Ε.Σ.Ν Βριλήσσια Handball , στο πλαί-
σιο της μεγάλης προσπάθειάς του για 
δημιουργία ενός χαρούμενου, υγειούς 

αλλά και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για 
τον αθλητισμό των νέων παιδιών στα Βριλήσ-
σια αλλά και για την πρωτογενή ανάπτυξη του 
χαντμπολ ανακοίνωσε την ένταξη του έμπειρου 
επαγγελματία προπονητή Κώστα Τούτση στην 
προπονητική ομάδα των Βριλησσίων, συμβάλλο-
ντας τόσο στην Τεχνική Διεύθυνση όσο και στην 
ανάπτυξη και εξέλιξη των αθλητών της Ακαδημί-
ας και του συλλόγου συνολικά.

Ο Κώστας Τούτσης έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με πολλά 
πρωταθλήματα και κύπελλα Ελλάδας ως παίκτης αλλά και τερά-
στια εμπειρία ως προπονητής σε ηλικιακά, γυναικείες και ανδρικές 
ομάδες, μεταξύ των οποίων η ΑΕΚ, ο Φίλιππος Βέροιας, η ΧΑΝΘ, 
η Αναγέννηση Άρτας κ.α.

Διακρίνεται για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την εργα-
τικότητά του, το πάθος του για το χάντμπολ και κυρίως θεωρείται 
ένας καλός άνθρωπος και καλός παιδαγωγός.

Ο ΕΣΝ Βριλησσίων καλωσορίζει το Κώστα Τούτση στην προ-
πονητική ομάδα του και προσβλέπει σε μακροχρόνια και επιτυχή 
συνεργασία για την μεταλαμπάδευση των μυστικών του αθλήμα-
τος, κάνοντας όλους μας στα Βριλήσσια καλύτερους αθλητές και 
καλύτερους ανθρώπους, μέσα στον ωραίο και δυναμικό χώρο του 
Handball.

Έπειτα από 
δυο νικη-
φόρους 

αγώνες με Κόσο-
βο και Σλοβενία 
ηττήθηκε στον 
ημιτελικό αγώνα 
από τον Ισπανό 
πρωταθλητή, 
μένοντας στην 
3η θέση. Αυτό το 
μετάλλιο είναι το 
δεύτερο μετάλλιο 
σε αυτή την διορ-
γάνωση έπειτα 
από το αργυρό 
μετάλλιο που 
κατέκτησε στους 
Μεσογειακούς 
Αγώνες το 2018 
στην Ταραγονα.

Ο προπονητής του ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥ Αλεξάνδρειας και 
πατέρας του Κωνσταντί-
νου Γρηγόρης Χαμαλίδης 
ευχαριστεί θερμά:

Την Ελληνική Ομο-
σπονδία tae kwon do για 
την πρόσκληση και την 
εμπιστοσύνη που έδειξε 
στον αθλητή του συλλό-
γου Κωνσταντίνο Χαμα-

λίδη.
Την ΕΤΑΒΕ και τον 

πρόεδρο Χρήστο Μανώλη.
Τον αθλητικό σύλλογο 

HWARANG, τον προπο-
νητή Ιωακείμ Μπεχλιβά-
νη και τους αθλητές του 
για τη συνεργασία και τη 
βοήθεια που προσέφεραν 
στον Κωνσταντίνο Χαμα-
λίδη

Τους αθλητές Ροδίτη 
Γεώργιο, Θάνο Νικολα-
ΐδη, Γρηγόρη Νικολαΐδη 
καθώς και τον Παύλο 
Λιότσιο για τη συνεργα-
σία και τη βοήθεια στον 
αθλητή Κωνσταντίνο Χα-
μαλίδη.

Τον προπονητή της 
Εθνικής Ομάδας Ζηνέλη 
Θεόδωρο για την άψογη 
συνεργασία που είχε με 
τον αθλητή Κωνσταντίνο 
Χαμαλίδη.

Όπως αναφέρε ι  ο 
Γρηγόρης Χαμαλίδης: 
Το μετάλλιο ανήκει σε ό-
λο το ελληνικό tae kwon 
do, είναι αφιερωμένο σε 
όλους τους αθλητές που 
ιδρώνουν καθημερινά τη 
φόρμα τους, ανήκει στην 
ΕΛΟΤ και ανήκει στην Ε-
ΤΑΒΕ.
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Τρίτη παρουσίαση από 
τις έξη ομάδες του 34ου 
Πανελλήνιου πρωταθλή-

ματος κορασίδων ο Φίλιππος 
Βέροιας. Ευτυχώς που ο ιστορι-
κός Φίλιππος Βέροιας ‘’υπάρχει’’ 
υγιής στο γυναικείο τμήμα που 
ηγείται ο αξιοθαύμαστος Γιάννης 
Δημητρίου με προπονητή τον 
‘’δημιουργό’’ Κώστα Χαραλαμπίδη 
και την βοήθεια των γονιών των 
αθλητριών του.

Οι κορασίδες του Φίλιππου μετέχουν για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελική φάση.
Αναδείχθηκε πρωταθλητής ΕΣΧ Κεντρικής 

Μακεδονίας με 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες 
και στο μπαράζ με την δευτεραθλήτρια ομάδα 
της ΕΣΧ Θεσσαλονίκης, το Πανόραμα νίκησε 
με 34-33 στην παράταση και προκρίθηκε στο 
F6 της Νέας Ιωνίας.

Ο Φίλιππος Βέροιας έχει κατακτήσει τρείς 
φορές το πρωτάθλημα κορασίδων [1991,1995, 
2005].

Οιαγώνες τουστοπρωτάθλημα τηςΕ-
ΣΧΚ.Μακεδονίας:

Ζαφειράκης-Φίλιππος  ............ 25-29 29-16
Μ .Αλέξανδρος-Φίλιππος  .... 17-35 10-0αα

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Φίλιππος Βέροιας 123-68  ..................12

2. Ζαφειράκης Νάουσας 111-78  ..............8
3. Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 57-85 .. 0
4. Αμφικτύονες Λαμίας ............................. 0

Στην φωτογραφία η ομάδα κορασίδων του 
Φίλιππου Βέροιας.

Πάνω αριστερά: Δημητρίου Γιάννης [Υπεύ-
θυνος γυναικείου τμήματος], Παναγιωτίδου 
Ειρήνη, Γιαννοπούλου Παναγιώτα, Παπά Εμ-
μανουέλα, Μπογιατζή Νίκη, Σαρρηγιαννίδου 
Μαρία - Ελένη, Χαραλαμπίδου Ιωάννα, Σιωπη 
Δάφνη Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος (προπο-
νητής), Βακαλφώτης Χρήστος (έφορος).

Κάτω αριστερά: Καπετανά;κη Ελένη, Τσα-
γκαρου Σοφία, Βακαλφώτη Αντιγόνη, Δημητρί-
ου Ειρήνη, Θεοδωρίδου Άννα, Τάκη Αναστα-
σία, Σιαράψη Αναστασία, Κακαφίκα Ξανθή.

ΟιΚορασίδεςτουΦιλίππουΒέροιας
στο34οΠανελλήνιοπρωτάθλημα

Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε
ο Χαμαλίδης Κωνσταντίνος στους Mεσογειακούς 

Αγώνες του Οράν στην Αλγερία



Στη Φινλανδία με την ελληνική 
παραολυμπιακή ομάδα νέων 

πινγκ-πονγκ
ο Αλέξανδρος Καραϊωσήφ

Στο τριήμερο 1 με 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στο Ελσίνκι οι 
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων για άτομα με αναπηρίες και η επι-
τραπέζια αντισφαίριση ήταν μεταξύ των τεσσάρων αθλημάτων, στα 
οποία εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα. 

Μετά από τις φετινές συμμετοχές τους σε διεθνή τουρνουά ΑμεΑ 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας του αθλήματος (ITTF), η Ευανθία 
Μπουρνιά, από τις κλάσεις των ατόμων σε αμαξίδιο, και η Μαρία 
Καΐπη, από τις κλάσεις των ορθίων, αγωνίστηκαν με τα χρώματα 
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής κι έζησαν μία ακόμα 
πολύτιμη εμπειρία. Η Μπουρνιά έφτασε κιόλας στην κατάκτηση του 
ασημένιου μεταλλίου στο ομαδικό. 

Επικεφαλής προπονήτρια για την επιτραπέζια αντισφαίριση ή-
ταν η ομοσπονδιακή της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρίες Ελευθερία Νταουντάκη και βοηθός της προπονητής 
ο Βεροιώτης Αλέξανδρος Καραϊωσήφ, Τεχνικός Διευθυντής του Εν 
Σώματι Υγιεί.
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Ο νεαρός στόπερ, Κωνσταντί-
νος Κουλιεράκης μπήκε στο πλά-
νο του Ραζβάν Λουτσέσκου και 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των ανθρώπων του ΠΑΟΚ που 
ετοιμάζονται να αναπροσαρμό-
σουν το συμβόλαιο του.

Ο ΠΑΟΚ της επόμενης αγω-
νιστικής περιόδου χτίζεται στην 
Ολλανδία. Ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου προσπαθεί να ενσωματώ-
σει στους “παλιούς” τους παίκτες 
που έμειναν από την περασμένη 
αγωνιστική περίοδο και τα νέα 
μεταγραφικά αποκτήματα του 
φετινού καλοκαιριού, την ώρα 
που οι νεαροί που προέρχονται 
από τις Ακαδημίες του Δικεφά-
λου δίνουν τον δικό τους αγώνα 
για να κερδίσουν μια θέση στο 
ρόστερ.

Αυτοί που φαίνεται να ξεχω-
ρίζουν για την ώρα τουλάχιστον 
είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας 
που επέστρεψε από το δανει-
σμό του στην Έουπεν αλλά και ο 
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης που 
πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ 
Β’.

Ο τελευταίος αγωνίστηκε 
μάλιστα σε όλο το φιλικό με την 
Χρόνινχεν καθώς ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου ήθελε να τον “τσεκάρει” 
περισσότερο χρόνο. Ο Ρουμά-
νος έδειξε με την επιλογή του 
αυτή ότι υπολογίζει στον 18χρο-
νο στόπερ ενόψει και των ευρω-
παϊκών παιχνιδιών καθώς ο Νέ-
σμπεργκ, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ 
έχει συμφωνήσει θα αργήσει, ό-
πως όλα δείχνουν, να έρθει στην 

Ελλάδα. Έτσι στα παιχνίδια με 
τη Λέφσκι η τετράδα των στόπερ 
θα είναι Ίνγκασον, Κάργας, Μιχάι 
και Κουλιεράκης.

Ανακοινώθηκανταδιαρκεί-
αςγιατηνπερίοδο2022/23
Από την Πέμπτη (7/7) ξεκινά 

η διάθεση των καρτών διαρκείας 
για την ιστορική τελευταία σεζόν 

του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τού-
μπας με τη σημερινή του μορφή.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τις τι-
μές των εισιτηρίων διαρκείας για 
την επόμενη αγωνιστική περίο-
δο που έτσι και αλλιώς θα είναι 
ιστορική.

Και αυτό διότι πιθανότατα η 
σεζόν που θα ξεκινήσει θα είναι 
η τελευταία για το γήπεδο του 
ΠΑΟΚ με την μορφή που έχει 
σήμερα, καθώς από το καλοκαίρι 
του 2023 αναμένεται να ξεκινή-
σουν οι εργασίες για την κατα-
σκευή της Νέας Τούμπας.

Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει 
πρώτα για τους παλιούς κατό-
χους που θα έχουν δικαίωμα α-
νανέωσης από την Πέμπτη 7 του 
Ιούλη μέχρι και τις 27 του μήνα. 
Από τις 29/7 και μετά θα είναι 
ελεύθερη η διάθεση τους σε ό-
λους τους ενδιαφερόμενους.

Στις τιμές του που ξεκινούν 
από τα 120 ευρώ (140 για τους 
νέους) για τους περυσινούς κα-
τόχους στη Θύρα 4 και φτάνουν 
στις 2.000 ευρώ (2.300 για τους 
καινούργιους κατόχους) στα VIP 
της Τούμπας, συμπεριλαμβάνο-
νται όλα τα εντός έδρας παιχνί-
δια του Δικεφάλου.

Οι κάτοχοι του μπορούν να 
παρακολουθήσουν δωρεάν τα 
παιχνίδια πρωταθλήματος, κυ-
πέλλου, τα προκριματικά του 
καλοκαιριού για το Conference 
League και σε περίπτωση πρό-
κρισης του ΠΑΟΚ και οι αγώνες 
του ομίλου και των νοκ άουτ φά-
σεων στη διοργάνωση.

ΠΑΟΚ: Κερδίζει τις εντυπώσεις ο Κουλιεράκης
Ανακοινώθηκανταδιαρκείαςγιατηνπερίοδο2022/23

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

04-07-2022 μέχρι 

10-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 06-07-2022

14:30-21:00 ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ  ΗΡΑΣ 10 

(κοντά στα ΚΤΕΛ) 

23310-62989

14:30-21:00 ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙ-

ΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΓΩΝΙΑ 23310-28491

19:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ 15 

ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ 15 

ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

Φαρμακεία

Το CAS έκανε 
δεκτή την προ-
σφυγή της 

Κοζάνης και πλέον η 
ΕΠΟ καλείται να πάρει 
αποφάσεις. Η πολυανα-
μενόμενη απόφαση του 
CAS για την προσφυγή 
της Κοζάνης κατά του 
Μακεδονικού βγήκε, 
δικαιώνοντας εν μέρει 
τα «λιοντάρια» και τη 
Λευκίμμη, ωστόσο δεν 
αλλάζει καμία βαθμολο-
γία. Κι αυτό γιατί πάγια 
θέση του Διεθνούς 
Διαιτητικού Δικαστηρί-
ου είναι να μην διατα-
ράσσει το status quo 
των πρωταθλημάτων.

Ουσιαστικά Κοζάνη και Λευ-
κίμμη δικαιώνονται ηθικά, αλλά 
δεν αλλάζει τίποτα από τα όσα 
έχουν γίνει. Η Κοζάνη δεν παίρνει 
το πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα της 
Κέρκυρας δεν παραμένει στην κα-
τηγορία.

Ο Μακεδονικός θα αγωνιστεί 
κανονικά στη Super League 2, 
όπως και οι Παναχαϊκή, Αγροτικός 
Αστέρας και Προοδευτική, καθώς 
η απόφαση αυτή δεν υποχρεώνει 
την ΕΠΟ να προχωρήσει σε κά-

ποια αλλαγή.
Πάντως η ΕΠΟ θα ζητήσει τη 

βοήθεια της νομικής υπηρεσίας 
για να καταλάβει την απόφαση, 
αν και δεν υπάρχει κάποια εντολή 
για να προβεί σε κάποια αλλαγή 
στις βαθμολογίες και τα μπαράζ.

Η απόφαση του CAS αναφέ-
ρει:

«1. Η έφεση της Λευκίμμης ε-
νάντια στον Μακεδονικό επικυρώ-
νεται μερικώς.

Το ίδιο ακριβώς και για την πε-
ρίπτωση της Κοζάνης

Η απόφαση 33/2022 της ΕΠΟ 
της 10ης Μαΐου 2022 αντικαθίστα-

ται από τα παρακάτω:
α) Η έφεση του Μακεδονικού ε-

νάντια στη Λευκίμμη απορρίπτεται.
β) Στο παιχνίδι μεταξύ Μακε-

δονικού και Λευκίμμης δεν επι-
βάλλεται ποινή στη Λευκίμμη

γ) Δεν θα πρέπει να αφαιρε-
θούν βαθμοί από τη Λευκίμμη

δ) Δεν θα πρέπει να επιβληθεί 
πρόστιμο στη Λευκίμμη

Η αίτηση της Λευκίμμης για ε-
φαρμογή του άρθρου 20 της ΕΠΟ 
με την οποία λαμβάνει την 6η θέ-
ση, με 33 βαθμούς, θεωρείται μη 
αποδεκτή.

Η αίτηση της Κοζάνης (πρώτη 
θέση, 47 βαθμοί) θεωρείται μη 

αποδεκτή.
Το κόστος της (νομικής) δι-

αιτησίας θα διανεμηθούν και θα 
επικοινωνηθούν ξεχωριστά στη 
Λευκίμμη, στην Κοζάνη, στον Μα-
κεδονικό και στην ΕΠΟ.

Η κάθε πλευρά θα πρέπει να 
αναλάβει τα δικά της δικαστικά 
έξοδα (και γενικά έξοδα) που δη-
μιουργήθηκαν από τις εφέσεις αυ-
τής της διαιτησίας.

Όλα οι υπόλοιπες αιτήσεις για 
απαλλαγή που έχουν υποβληθεί, 
απορρίπτονται.

5 Ιουλίου 2022
Το Διαιτητικό Αθλητικό

Δικαστήριο».

Γ’Εθνική:ΤοCASδικαίωσεΚοζάνη
καιΑΕΛευκίμμης

Δεν αλλάζει όμως τις βαθμολογίες
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 5 Ιουλί-

ου 2022 στις 13.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
Π. Σκυλιτσίου ο Κωνσταντίνος 
Ανδρέου σε ηλικία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 6  

Ιουλίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας και 
Τρύφωνος στην Αγ. Βαρβάρα Βέ-
ροιας ο Γεώργιος Παγούνης σε 
ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 6  

Ιουλίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Αναστασία 
Ιωαννίδου σε ηλικία 57 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειά-
ζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέ-
φωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Νέο τηλέφωνο 
επικοινωνίας του Δήμου 

Αλεξάνδρειας για δήλωση 
βλαβών ηλεκτροφωτισμού

Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται εκ νέου 
ότι για δήλωση βλάβης στο δίκτυο οδοφωτισμού (π.χ. λαμπτήρες 
εκτός λειτουργίας), μπορείτε να καλείτε από ώρα 7:30 έως 13:00 
ΜΟΝΟ κατά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο  6930079205.

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό την αιγίδα 
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσει για ακόμη μία 
χρονιά παρέχοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε  μαθητές/τριες Β΄& Γ΄ 
Λυκείου. 

 Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων  αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συνδρομή 
Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την προσφορά 
τους δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύη, η 
δε προσφορά είναι πολύτιμη και καθοριστική για τη λειτουργία του Κοινωνι-
κού Φροντιστηρίου Βέροιας.

 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας 
προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν 
εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2022-
2023 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2331350538 του Δήμου Βέροιας 
(κ. Γραμματικοπούλου, Γραφείο 4, Δημαρχείο).

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και τιμή ευχαριστούμε του Εθελοντές Καθη-
γητές της περσινής χρονιάς οι οποίοι με την ουσιαστική προσφορά ήταν 
κοντά σ’ αυτή την δραστηριότητα και τους καλούμε εφόσον επιθυμούν να 
συνεχίσουν την προσφορά και συνεργασία τους με το Κοινωνικό Φροντι-
στήριο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την στήριξή 
σας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Καθημερινά Rapid tests 
στα ΚΑΠΗ  Δήμου Αλεξάνδρειας
Συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα η διενέργεια δωρεάν 

δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό 
από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, στο 
πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19.

Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται την επό-
μενη εβδομάδα στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας , στην πλατεία Σιδη-
ροδρομικού Σταθμού, τις παρακάτω ημέρες και ώρες: 

Τετάρτη 6 Ιουλίου, από τις 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το 
μεσημέρι.

Πέμπτη 7 Ιουλίου, από τις 10:00 το πρωί έως και τις 13:30 
το μεσημέρι. 

Παρασκευή 8 Ιουλίου, από τις 10:00 το πρωί έως και τις 
13:30 το μεσημέρι.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό 
τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να 
πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβά-
ρυνση.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού. 

 Την Πέμπτη 7 Ιουλίου θα συμμετάσχει στο Αρχιερα-
τικό Συλλείτουργο που θα τελεσθεί, προεξάρχοντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

 Την Πέμπτη 7 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» με θέ-
μα: «Η αγνότητα των νέων» μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM».  

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου στις 8:30 μ.μ. στο Δημο-
τικό Πάρκο Ναούσης θα παραστεί στην εκδήλωση του 
36ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων.

 Το Σάββατο 9 Ιουλίου θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου και των Οσίων 
Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους στη Φυτειά.

 Το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 11:00 π.μ. θα τελέσει επι-
μνημόσυνη δέηση στον Χώρο Θυσίας Ναούσης με την 
ευκαιρία του 36ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων 
που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ναούσης.  

Την Κυριακή 10 Ιουλίου θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Ναούσης με την ευκαιρία του 36ου Πανελληνίου Αντα-
μώματος Βλάχων που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
της Ναούσης.
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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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

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

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
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

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματα 80 τ.μ. και 85 τ.μ. στο 
Κάτω Μακροχώρι και τα δύο 
μαζί 45.000 ευρώ. Τηλ.: 6987 
239560 & 6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισ-

σας, 3ος όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973 021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικόπεδα 
350 τ.μ. με νερό κοντά στη 
θάλασσα 25.000 ευρώ και οι-
κόπεδα με άδεια. Τηλ.: 6983 
936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
πωλούνται αυτόνομα νε-
όδμητα διαμερίσματα 40 
τ.μ. και 60 τ.μ. 300 μέτρα 
από τη θάλασσα με σαλό-

νι, κουζίνα, 1-2 υπνοδω-
μάτια και μπάνιο και με-
γάλα μπαλκόνια με θέα τη 
θάλασσα και τον Όλυμπο. 
Τηλ.: 6983 936729.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονο-
κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά 
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυ-
στήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107383  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται 
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες 
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα: 
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-
ζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και 
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαι-
νισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρ-
τητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και 
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με 
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με 
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μό-
νο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει 
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετι-
κά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη 
και μεγάλη αυλή.  Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ  880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με 
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ 
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο 
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο 
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγά-
λη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο 
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθ-
μιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε 
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο 
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

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 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 160 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα 
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοί-
κιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ  ́αποκλειστικότητα ένα ανε-
ξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 

τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, 
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω 
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα  3.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική 
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμι-
ση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
διαθέτει εξωτερική σκάλα  , σε τιμή προσφο-
ράς:  57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο 
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ 
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. 
περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού 
δρόμου και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγο-
ράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120 
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια 
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο 
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι, 
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και η-
λιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα 
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια 
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζί-
να και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ. 
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο 
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν 
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί 
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό 
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πο-
λύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων 
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο 
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθή-
κη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση 
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με 
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανο-
δομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται 
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος 
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον 
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μερά-
κι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι 
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υ-
περπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη 
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με 
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις δεκτές.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκα-
τοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή 
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ 
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής 
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλου-
στοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ 
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

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: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ., 

κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  , 1 ος 
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ 
βάθρων και  πολυτελώς , άψογα συντηρημέ-
νο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, α-
τομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσο-
ψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι 
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα 
Τριφασικό  , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια, 
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς 
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή 
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€ 
.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συ-
νολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθε-
σία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115505 -  ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω 
από το χωριό ,  άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα  
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά   συνολικής επι-
φάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική

Κωδ: 106268  ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμά-
χιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000 
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο ,  ποτιστικό 
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι 
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα ,  μόνο 18.000€. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διά-
θεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο 
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.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 ανατολι-
κό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 
πολύ καλή μόνο , 50.000€.

Κωδ.12784  Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο 
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη 
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%  
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο 
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλα-
τεία   κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται 
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

12883  Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην 
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960  
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμη-
ση  , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του 
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από 
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ.  τιμή 
μόνο 150.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαι-
ρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1974 και  έχει κουφώματα 
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα  ,  σπά-
νια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή  , 
μόνο 81.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Σταυρό 
Ημαθίας επάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
τηλ.: 6973 616847.

Στην ΓρίτσαΛιτο-
χώρουΠιερίας σε α-
πόσταση 50 μέτρων 
από την θάλασσα, σε 
καταπράσινο περι -
βάλλον, ενοικιάζονται 
για την θερινή περίο-
δο  δύο διαμερίσματα 
πλήρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗSPORTCAFÉ στο 
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστο-
τέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλ-
ματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να 
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπα-
νού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό 
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη 
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία εδρεύει στη 
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και 

ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό, 

σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr. 
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγε-

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών 
διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστέςανυψωτικώνμηχα-
νημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα 
πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και 
φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την 
άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email 
info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισόγεια 
μονοκατοικία, 70 τ.μ. στη Βεργί-
να, στο κέντρο του χωριού, κα-

τασκευής 2003, σε οικόπεδο 500 
τ.μ. πλήρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα μέσα στο 

πράσινο. Τηλ.: 6948 041985.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρέμ. 

στους Γεωργιανούς, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, περιφραγμένο, ρεύμα. 
Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-
ντρο της Βέροιας γκαρσονιέρα 
μέχρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
πλήρως ανακαινισμένο, στην 
Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, 
σαλόνι, χωλ, κουζίνα, W.C., φυ-
σικό αέριο, air condition, πολύ 
κοντά στα Πανεπιστήμια. Πληρ. 
κιν.: 6978 008441.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 115 τ.μ., μεγάλα 
μπαλκόνια, ατομική θέρμανση, 
ηλεκτρικές συσκευές στην κου-
ζίνα και κρεβατοκάμαρα. Τηλ.: 
6979 008978.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, 
Εμμ. Παππά 30, 1ος όροφος, 
air condition inverter, θωρακι-
σμένη πόρτα, με 2 μπαλκόνια. 
Τηλ.: 6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δί-
πλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμά-
τιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος ό-
ροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα 
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όρο-
φος, ανακαινισμένο, χωρίς θέρ-
μανση, χωρίς κοινόχρηστα, 250 
ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι, 
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμ-
ματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 
152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χωριού. 
Δεκτές, μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυτοι-
κινήτων, πλήρως εξοπλισμένο και σε 

λειτουργία, με σταθερή πελατεία, Στα-
δίου 130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική 
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια 
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι, 
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E  
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδα-
πέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευ-
ρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα  110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2Δ,Σ,Κ,1ΜΠΑΝΙΟ,1WC, ατομική θερμ. πετρελαί-
ου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι  τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου  ορόφου ,1δωμάτ ιο ,σαλοκουζ ί να , 
aircondition,300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 350 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευ-
ρώ. 

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.500ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με  πατάρι 1900ευρώ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανα-
κοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ  για 
τη θερινή περίοδο 2022.

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικάστο
email:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστηΒέροια
(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και εργασί-

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό 

Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

Ημεταφοράθαγίνεταιμελεωφορείατηςεταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την καλοκαιρι-

νή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνή-
στε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

ZHTEITAI φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακείου 
για πλήρη απασχόλησης. 
Αποστολή βιογραφικών: 
aggeliespharm@gmail.com

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

γασίας και συσκευασί-
ας φρούτων και λαχανικών CITRUSBILL MON.IKE με έδρα την Ημαθία (7,5 
χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:

-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής 
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία μας  από Δευτέρα εώς Σάββατο ,
 από τις 10:00-17:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ
•ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
•ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ALPHA 

BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΓΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟY
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε 

αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:2318501685,6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο:
 e-mail: info@citrusbill.gr

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα και πά-
νω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-
κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: linapo@tastyfruit.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφω-
νο: 23310-72700(10:00-15:00)

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη μό-
λις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., α-
νατολικο όλα πρόσοψη, θερ-
μομονωμένο, με αντλία θερ-
μότητας, 3ος όροφος, κοντά 
σε αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλληλος 
φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.



Βέροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου 
από επιχείρηση στη Βέροια για 
πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης 
επίπλων καθώς και λοιυστραδό-
ρος επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 
6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από 
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-
μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε ε-
στιατόριο για πλήρη απασχόληση. 
Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερικός 

πωλητής για το Νομό Ημαθίας. Πληρ. 

τηλ.: 6980 715197 κος Δημήτρης.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 

και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με πεί-

ρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ 
σε μαθητές των ΓΕΛ, καθώς και 
μαθήματα ΑΟΘ και ΑΟΔΕ σε μα-
θητές των ΕΠΑΛ. Μετάβαση κατ’ 
οίκον σε χωριά. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-

ση, θέα ,τέντες  260 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-

μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 

47.000 €

ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €

ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 

48.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €

ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Σου αρέσουν οι 
πωλήσεις αλλά και 
οι προκλήσεις; Η ε-
πικοινωνία και η δι-
απραγμάτευση είναι 
τα στοιχεία που σε 
χαρακτηρίζουν; 

Αν θέλεις να γί-
νεις το νέο πρόσω-
πο της Vodafone 
για τους πελάτες 
μας, η ομάδα των 
BusinessAdvisors 
σε περιμένει!

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τιπεριμένουμεαπόεσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία 
• Ομαδικό πνεύμα 
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τιναπεριμένειςαπόεμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου
Κύριεςαρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών 
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών 
• Συμφωνίες λογαριασμών 
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός 

και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων 
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου 
ΠροφίλΥποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανω-

μένου λογιστηρίου 
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone) 

και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel 
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr



Σε κλίμα ενθουσιασμού και με πάρα πολύ κέφι πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 25 Ιουνίου ο “Χορός του Δάσους 2022” που οργάνωσε η 
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας στο Προσκοπικό  Κέντρο Κα-
στανιάς Βερμίου.

Η προσέλευση του κόσμου που ανέβηκε στην Καστανιά για να 
απολαύσει τη δροσιά, την ομορφιά του τοπίου, το γλέντι, την φιλία, 
την χαρά και ξεγνοιασιά ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα και ήταν 
μεγάλη.

Η συνάντηση ξεκίνησε επίσημα στις 20:00 στον υπαίθριο εξωτερι-
κό χώρο που είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει όλους 
τους φίλους και τις οικογένειές τους.

Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς επιμελήθηκε με πλούσιο ρε-
περτόριο η μουσική κομπανία «Εντεύθεν» και άφησε τις καλύτερες 

εντυπώσεις. Οι συμμετέχοντες τραγούδησαν και χόρεψαν με ιδιαίτερο 
κέφι ως αργά τη νύχτα.

Στη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκε και κλήρωση πολλών 
δώρων που προσέφεραν δωροθέτες, συμβάλλοντας στην πρωτοτυ-
πία της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία «Πασσιάς», τον 
συνεταιρισμό «Νέος Αλιάκμονας», την «Γραμματικόπουλος bakery», 
τους Μύλους Αδελφών Οικονομίδη, το πρατήριο Shell – Τσέλιος στην 
οδό Σταδίου. Θερμές ευχαριστίες, στην κ. Γιάννα και την κ. Πόπη για 
την διαρκή και ανεκτίμητη προσφορά τους. Ευχαριστούμε επίσης όλα 
τα μέλη και τους φίλους της ΄Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας 
που στήριξαν την πραγματοποίηση του «Χορού του Δάσους» που 
έχει γίνει πλέον θεσμός από το 1998 που πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους «Αργυ-

ροί Φοίνικες», α-
ντιπροσωπεία της 
Ένωσης Παλαιών 
Προσκόπων Κοζά-
νης και η κ. Μπα-
χούμη - Θώμο-
γλου Αγγελική ως 
εκπρόσωπος του 
βουλευτή Ημαθίας 
κ. Απόστολου Βε-
συρόπουλου. Χαι-
ρετισμό έστειλαν ο 
Δήμαρχος Βέροι-
ας κ. Κωνσταντί-
νος Βοργιαζίδης 
και ο πρόεδρος 
της Κεντρικής Ε-
πιτροπής Παλαι-
ών Προσκόπων 
Ελλάδας κ. Δημή-
τρης Μαναράκης.

Και του χρόνου 
με υγεία !!

•  « Α ρ γ υ ρ ό ς 
φοίνικας» είναι η 
μέγιστη τιμητική 
διάκριση που α-
πονέμεται σε Πρό-

σκοπο για διακεκριμένες και εξέχουσες υπηρεσίες που προσέφερε 
στην Προσκοπική Κίνηση και την κοινωνία.

• Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας τον Σεπτέμβριο οργα-
νώνει πανηγυρική επετειακή συνάντηση για τα 50 χρόνια από την 
ίδρυσή της στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς. Όλος ο Προσκοπικός 
κόσμος και φίλοι είναι προσκεκλημένοι.

P Ξυπνάω και τι να δω; Πάλι 
ιδρωμένος και μπατίρης σηκώθη-
κα και σήμερα…

P Χωρίς λεφτά είσαι μπατί-
ρης. Χωρίς μεγάλες προσωπι-
κότητες είσαι φτωχός.

P Μεγάλη απώλεια μέσα στη 
σεμνότητά της η αγαπημένη η-
θοποιός Ντίνα Κώνστα. Ευτυχώς 
μάς άφησε πίσω την Ντένη Μαρ-
κορά.

P Τάχα γράφει και η στήλη 
ατάκες.

P Απόλυτα πολιτικό το σίριαλ που την έκανε 
διάσημη. Διότι ανέκαθεν πολιτικοί και πολίτες ήμα-
σταν ‘δύο ξένοι’.

P Θαρρώ πως η Ντένη ήταν αυτή που αξι-
οποίησε στο έπακρο το φουλ –των εμπνεύσε-
ων- του Ρήγα.

P Αλέξανδρος ο Μέγας Νο 2.

P Διότι είχε πιάσει το νόημα από νωρίς. 
Παρουσιάζοντας μια κοινωνία όπου όλοι οι 
γιοι είναι κακομαθημένοι και όλες οι παρουσι-
άστριες ξανθές.

P Κατά τα άλλα. Οι γείτονες ανακήρυξαν 
Τούρκο και τον Ιπποκράτη. Καρντάσια, μην ορκί-
ζεστε!

P Εγώ λέω να πάνε καλύτερα να τους δει 
κάνας γιατρός.

P Πέρασαν και δεν ακούμπησαν! Ό-
πως ακριβώς και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

 P Καληνύχτα Κεμάλ!

P Και:
Στην πρώτη νύχτα του γάμου, το νιό-

παντρο ζευγάρι επιστρέφει σπίτι μετά την 
εκκλησία και το γλέντι. Η νύφη βγαίνει από 
το μπάνιο μετά από ένα σύντομο ντους, 
φορώντας ένα όμορφο μπουρνούζι. Ο πε-
ρήφανος σύζυγος τη βλέπει και λέει:

«Αγάπη μου, τώρα πια είμαστε πα-
ντρεμένοι, μπορείς να βγάλεις το μπουρ-
νούζι»…

Η όμορφη σύζυγος το βγάζει κι εκείνος 
μένει έκθαμβος.

«Ωωω, ααα», αναφωνεί. «Θεέ μου, 
είσαι όμορφη! Άσε με να σε τραβήξω φω-
τογραφία».

«Γιατί;» τον ρωτάει εκείνη παραξενευ-
μένη.

«Για να κρατήσω την ομορφιά σου δί-
πλα στην καρδιά μου για πάντα», της α-
παντάει εκείνος.

Αυτή χαμογελάει, αυτός τραβάει τη φω-
τογραφία και στη συνέχεια μπαίνει κι αυτός στο 
μπάνιο για ντους. Σε λίγο βγαίνει φορώντας ένα 
μπουρνούζι. Εκείνη τον κοιτάζει και του λέει:

«Γιατί φοράς μπουρνούζι; Τώρα πια είμαστε 
παντρεμένοι»…

Έτσι, εκείνος βγάζει το μπουρνούζι κι εκείνη 

αρχίζει τα επιφωνήματα:
«Ωωω, ααα, άσε με να σε τραβήξω φωτογρα-

φία»!
Καμαρώνοντας, ο σύζυγος τη ρωτάει γιατί, κι η 

σύζυγος του απαντά:
«Για να τη μεγεθύνω!»

Κ.Π.
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Ο “Χορός του Δάσους 2022” από την  Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας στην Καστανιά
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