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Παραμονή Χριστουγέννων 
ο ΑΚΟΥ 99,6 στον εμπορικό 

πεζόδρομο της Βέροιας, 
με δώρα και πολλές ευχές!

Απόλαυσε ο κόσμος το χιόνι 
στο Χ.Κ. Σελίου το διήμερο 

των Χριστουγέννων

Δικαιώθηκε αίτημα της ΑΛ.Μ.ΜΕ. και 
εγκρίθηκε το επενδυτικό της πρόγραμμα, 

με αποτελεσματική
 παρέμβαση Βεσυρόπουλου 

– Ευχαριστίες του Συνεταιρισμού
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Με ενθουσιασμό απόλαυσε 
ο κόσμος το χιόνι στο Χ.Κ. Σελίου  

το διήμερο των Χριστουγέννων
Ξεπέρασαν κατά πολύ τους 

1.500 οι επισκέπτες του χιο-
νοδρομικού κέντρου Σελίου το 
διήμερο της λειτουργίας του 
25 και 26 Δεκεμβρίου. Ο α-
ριθμός αφορά όσους χρησιμο-
ποίησαν τον εναέριο αναβα-
τήρα από τη βάση του χιονο-
δρομικού για το Αρσούμπασι, 
χιονοδρόμους, ορειβάτες και 
απλούς επισκέπτες –για αθλη-
τές συλλόγων και επισκέπτες 
ήταν δωρεάν.

Το χιόνι τη δεύτερη μέρα 
είχε μαλακώσει πολύ εξαιτίας 
των νοτιάδων και της ανόδου 
της θερμοκρασίας ενώ οι υ-
πεύθυνοι του χιονοδρομικού 
περιμένουν νέα χιονόπτωση 
στα μέσα της εβδομάδας, 
προσδοκώντας την επισκεψι-
μότητα της Πρωτοχρονιάς.

Κλιμακώνονται οι έλεγχοι στην αγορά εν όψει 
Πρωτοχρονιάς

Ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου κλιμάκια του ΕΦΕΤ, του 
ΕΛΓΟ και των ΔΑΟΚ, κάνουν εντατικούς ελέγχους στην 
αγορά και στις εισόδους της χώρας προκειμένου να 
αποτρέψουν νοθείες προϊόντων κα παράνομες ελληνο-
ποιήσεις. 

Από τις 15/12 έως και την παραμονή των Χριστου-
γέννων είχαν γίνει 1302 έλεγχοι και είχαν διαπιστωθεί 
91 παραβάσεις.

Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων είναι μέσω των συνεχών ελέγχων να προ-
στατευθούν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές  αλλά και 
να εξαλειφθούν φαινόμενα που δυσφημούν τα ελληνικά 
προϊόντα, σύμφωνα τον κ. Λιβανό.

Ήδη έχει συσταθεί ομάδα εργασίας υπό την ΓΓ του υπουργείου Χριστιάνα Καλογήρου για τον συντονισμό διενέργει-
ας των επίσημων ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης κρέατος και της συμμόρφωσης της αγοράς με την ιχνηλασιμότητα 
και την επισήμανση του κρέατος.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και κλιμακώνονται στην αγορά εν όψει της πρωτοχρονιάς. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
 σε τμήμα της οδού Α. Καμάρα της Βέροιας

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και 
ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς οικοσκευών επί της οδού Α. Καμάρα, στην πόλη της Βέ-
ροιας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, σε 
τμήμα της οδού Α. Καμάρα από την συμβολή της με την οδό Περικλέους έως την συμβολή της με την οδό Ε. Βαρλάμη, 
την Κυριακή 02-01-2022 και κατά τις ώρες από 10:00΄ έως και τις 14:00΄. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. 

Στα πάρκα της Βέροιας, ελαιόδεντρα από 
απαλλοτριούμενες εκτάσεις σιδηροδρομικών έργων

Αιωνόβια, έως πολλών ετών, ελαιόδεντρα έχουν φυτευτεί τις τελευταίες μέρες σε πάρκα της Βέροιας, όπως στην 
πλατεία Ελιάς και Ωρολογίου καθώς και στο παρκάκι  απέναντι από τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα έχουν τοπο-
θετηθεί και ταμπέλες οι οποίες ενημερώνουν τον κόσμο ότι πρόκειται για το έργο διάσωσης και μεταφύτευσης ελαιό-
δεντρων από απαλλοτριούμενες εκτάσεις σιδηροδρομικών έργων και είναι μία περιβαλλοντική δράση της ΕΡΓΟΣΕ με 
χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Κάθε ελιά με την ιστορία της και μακάρι να φιλοξενηθούν για πολλά χρόνια ακόμα στο χώμα της Βέροιας.
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Μεθεόρτια 
τα νέα μέτρα

Στο κομμάτι της διασκέδασης εκεί που εκτιμά-
ται ότι υπάρχει συνωστισμός και κατ΄ επέκταση 
μεγάλη διασπορά του ιού, εστιάζουν τα επιπλέον 
μέτρα της κυβέρνησης από τις 3 Ιανουαρίου και 
μετά, δίνοντας μία… παράταση στην ικανοποίηση 
της ανάγκης για διασκέδαση στις γιορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, κυρίως της 
νεολαίας, αλλά και της λειτουργίας των μαγαζιών, 
καθώς όπως υποστηρίζουν και οι εκπρόσωποι 
της Εστίασης εκτός από την πανδημία υπάρχει 
και η οικονομία..

Και μετά τις 3 Ιανουαρίου τα κεφάλια μέσα, 
ελπίζοντας στην αυτορύθμιση του κόσμου, με την 
ευχή να μην μας βγει ξινό το γλέντι των γιορτών.

Μέχρι τότε έλεγχοι, αυστηρές συστάσεις, προ-
τροπή εμβολιασμού και προσωπικό τεστάρισμα, 
ενώ τα κρούσματα κατέγραψαν μαύρα νούμερα, 
πάνω από 9.000 χθες… Και έχουμε μπροστά μας 
Πρωτοχρονιά!

«Λ»



Στην εξειδίκευση επιπλέον μέτρων που εισηγήθηκε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε 
σήμερα, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της υπερ-μεταδοτικής παραλλαγής «Όμικρον» του SARS-
CoV-2, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Θα ισχύσουν από 3 Ιανουαρίου έως και 16 
Ιανουαρίου με προοπτική επέκτασης αν οι επιδημιολογικοί δείκτες δεν βελτιωθούν.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν είναι τα εξής:
Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2/KN95), ή διπλής από τους εργαζόμενους 

στην εστίαση, στα ΜΜΜ, σούπερ μάρκετ και όπου υπάρχει συνωστισμός.
Τίθεται ωράριο στη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης έως τις 12.00 τα μεσά-

νυχτα, η μουσική προς το παρόν επιτρέπεται, αλλά όπως είπε ο υπουργός αν δεν τηρηθεί το μέτρο, θα 
διακοπεί και η μουσική. Επίσης όχι όρθιοι, μετρικές αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και 6 άτομα ανά 
τραπέζι.

Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικότητας τους, με 
πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα. Όπως είπε ο υπουργός, αν το μέτρο δεν τηρηθεί οι αγώνες θα γίνονται 
κεκλεισμένων των θυρών.

Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων η επίσκεψη θα γίνεται μόνο με pcr test 48 ωρών, ενώ στα νοση-
λευτικά ιδρύματα απαγορεύονται οι ιατρικοί επισκέπτες και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα επισκεπτή-
ρια.

Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί έως και 50% ενώ θα ισχύσει και το κυλιό-
μενο ωράριο.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης μπαίνουμε στην επικράτηση της Όμικρον και πρέπει να λαμβάνουμε όλα 
τα μέτρα προστασίας. Τα κρούσματα εντοπίζονται σε μικρές ηλικίες και έκανε έκκληση τήρησης των μέ-
τρων και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Οι νέοι να αποφύγουν επαφή με γονείς και παππούδες
Ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση ιδιαίτερα στους νέους να αποφύγουν τις επόμενες ημέρες να 

έχουν επαφή με τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.
Να είμαστε προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα να τηρούμε τα μέτρα και να διασκεδάσουμε αλλά την 

επόμενη ημέρα να έχουμε κάνει έναν έλεγχο ειδικά αν έρθουμε σε επαφή με άνω των 60 ετών.
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Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή
Συνελήφθη στις 23 

Δεκεμβρίου 2021 το 
πρωί  από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Αλεξάνδρει-
ας, με τη συνδρομή 
και των αστυνομικών 
της Ομάδας Πρόλη-
ψης και Καταστολής 
Εγκλήματος της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας, ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε 
έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε στην οικία 
του εντοπίστηκαν και 
κατασχέθηκαν 1 κυνη-
γετικό όπλο με κομμέ-
νη κάννη και 3 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, που κατείχε παράνομα. Επίσης, από την αυλή της οικίας του 
κατασχέθηκαν 17 κάλυκες φυσιγγίων που εντοπίστηκαν. 

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου 2021 το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 

με τη συνδρομή και των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ημαθίας, ημεδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μο-
νομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρ-
ξης 7 ετών και 1 μήνα, για τα αδικήματα της ληστείας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της φθοράς 
ξένης ιδιοκτησίας. 

Υπουργός Υγείας: Από 3 Ιανουαρίου η εφαρμογή 
νέων μέτρων, σε εστίαση-διασκέδαση, γήπεδα, νοσοκομεία, 

γηροκομεία και τηλεργασία

ΔΕΥΑΒ: Ολιγόωρη διακοπή νερού σήμερα, 
αν δεν βρέχει, στη  Ν. Λυκογιάννη λόγω βλαβών 

Από τη Δημοτική επιχεί-
ρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνε-
ται γνωστό ότι: 

Την Τρίτη 28 Δεκεμβρί-
ου 2021 θα γίνει διακοπή 
νερού από την ώρα 08:30 
έως 15:00, στην Κοινότητα 
Ν. Λυκογιάννης του Δήμου 
Βέροιας, λόγω εργασιών α-
ποκατάστασης σε βλάβες 
στο κεντρικό δίκτυο ύδρευ-
σης της Κοινότητας. 

Παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι να φροντίσουν για την 
συγκέντρωση των απαραί-
τητων ποσοτήτων νερού, 
προκειμένου να μη δημι-
ουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνω-
ση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική 
μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκαταστα-
θούν το γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την 
ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Εάν βρέχει οι εργασίες δεν θα πραγματοποιηθούν, μέχρι να το επιτρέψου οι καιρικές συνθήκες.

H Ελληνική Αστυνομία εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, διοργάνωσε πα-
νελλήνια συγκέντρωση ειδών (τροφίμων, ρούχων, χρημάτων κλπ), με σκοπό την ενίσχυση φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων σε όλη την χώρα.

Στην Κεντρική Μακεδονία η συγκέντρωση των ειδών πραγματοποιήθηκε από το αστυνομικό και πολιτικό 
προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. 

Στην Ημαθία η βοήθεια που συγκεντρώθηκε διατέθηκε για την κάλυψη άμεσων αναγκών στα εξής φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα και φορείς:

• στο Σύλλογο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί»,
• στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»,
• στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας,
• στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάουσας,
Η κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και φορέων, αποτελεί συμβολική 

πράξη αλληλεγγύης και αναγνώρισης του έργου τους, για την φροντίδα των συνανθρώπων μας που το 
έχουν ανάγκη.

Συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν διάφορα είδη και χρήματα 
από το προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κ. Μακεδονίας

-Σε τέσσερις φορείς από την Ημαθία



5o ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
«Ημέρες αγάπης»

Με πρωτοβουλία του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου η σχολική κοινότητα του 5ου 
Γενικού Λυκείου Βέροιας αποφάσισε να προσφέρει μια μικρή βοήθεια και ένα μεγάλο 
μήνυμα αγάπης στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται. Συγκεκριμένα, συγκέντρω-
σαν τρόφιμα μακράς διαρκείας και τα διέθεσαν σε δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις της 
πόλης μας, στον «Όμιλο Προστασίας Άπορου Παιδιού Βέροιας» και στην «Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Κυριών Βέροιας». Έτσι, βιώνοντας όμορφα συναισθήματα έκαναν πράξη 
αξίες ζωής, όπως κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Καλές γιορτές σε όλους!
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άνθρα-

κα και Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Πέμπτη 23/12 - Παρασκευή 24/12 - Σάββατο 25/12 στις 

17.00  
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Κυριακή 26/12 - Δευτέρα 27/12 - Τρίτη 28/12 - Τετάρτη 

29/12- στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτό-
τητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥ-

ΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φω-

νακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές, 
χαρές, μουσικές”

Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κυριακή 26/12 - Δευτέρα 
27/12 – Τρίτη 28/12 – Τετάρτη 29/12 στις 19.00 και 21.50 Σάβ-
βατο 25/12 στις 21.50

 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Πέμπτη 23/12 - Παρασκευή 

24/12 στις 19.00 και 21.50 
Σάββατο 25/12 στις 19.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτό-
τητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έρ-
γο της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κα-
τερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντού-
ση, Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 
Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire 
και ο Rupert Graves

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Προβολές στην Αίθουσα 1:   Πέμπτη 23/12 – Παρασκευή 

24/12  στις 18.15 και 21.30 
Σάββατο 25/12 στις 18.15 
Προβολές στην Αίθουσα 2: (Περιορισμένη χωρητικότητα)  

Σάββατο 25/12 στις 21.30 Κυριακή 26/12 - Δευτέρα 27/12 – 
Τρίτη 28/12 – Τετάρτη 29/12 στις 18.15 και 21.30Σκηνοθεσία: 
ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ

Σενάριο:ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ Ηθοποιοί: ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΟΛΙΝΑ, 
ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟ-
ΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ , ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, 
ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥΟΝΓΚ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ 
ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΜΕΪ

   Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επι-
σκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/12/21 - 29/12/21

 «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 
σε σχολεία από την Ομάδα Προστασίας 

Ανηλίκων Δήμου Βέροιας 
Η σχολική κοι-

νότητα αποτελε ί 
ένα από τα σημα-
ντικότερα πλαίσια 
υλοποίησης παρεμ-
βάσεων πρόληψης. 
Τα μέλη της Ομά-
δας Προστασίας 
Ανηλίκων Δήμου 
Βέροιας, η οποία 
αποτελε ίτα ι  από 
Ψυχολόγους κα ι 
Κοινωνικούς Λει-
τουργούς της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας 
και του Κέντρου 
Κοινότητας, μπαί-
νουν δυναμικά στα σχολεία, κατόπιν πρόσκλησης, και συζητούν με τους εφήβους για τα χαρακτηριστικά 
των υγιών και μη υγιών σχέσεων, καθώς και τρόπους επικοινωνίας και διαχείρισης προβλημάτων βίας. 
Η δράση πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», που διδάσκεται σε 
όλες τις τάξεις του γυμνασίου, από τις Ψυχολόγους, Παρασκευή Αγγελή, Ιωάννα Κακολύρη-Κλίτση, 
Ελισσάβετ Θωμαϊδη και την Κοινωνική Λειτουργό, Φωτεινή Τερζή. Συνολικά στο τρίμηνο Οκτωβρίου - 
Δεκεμβρίου συμμετείχαν στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 667 μαθητές από 29 τμήματα. 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά και στο τέλος αξιολόγησαν το εν λόγω πρόγραμμα ως απαραίτη-
το να πραγματοποιείται στα σχολεία, προκειμένου να μάθουν όλοι να αναγνωρίζουν τις προειδοποιητι-
κές ενδείξεις της βίας και συνεπώς να την προλαμβάνουν.    

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του 6ου γυμνάσιου Βέροιας,  Κωνσταντίνο Παπαδό-
πουλο, τον Διευθυντή στου 3ου γυμνάσιου Βέροιας,  Παντελή Τσαλουχίδη, τον Διευθυντή του 1ου γυ-
μνασίου Βέροιας, Κωνσταντίνο Τσικερδάνο, την Διευθύντρια του γυμνασίου Ριζωμάτων, Κατερίνα Βάχλα 
και τον Διευθυντή του 4ου γυμνασίου Βέροιας, Ιωάννη Καμπουρίδη, για την πρόσκληση και τη συνεργα-
σία τους, καθώς και τους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή τους.

Με την νέα χρονιά η δράση συνεχίζεται και στα άλλα γυμνάσια του Δήμου Βέροιας.  
Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε παρόμοια πρόσκληση με στόχο τη συστηματική 

ενημέρωση των μαθητών.

5o ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου ΓΕΛ Βέροιας ευχαριστούν 

τον πανεπιστημιακό δάσκαλο κ. Κ. Φωτιάδη για την ευγενική δωρεά στη Σχολική 
Βιβλιοθήκη μας του τρίτομου έργου του «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». 

Ο Διευθυντής 
Σταμάτιος Χρυσής
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Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας

 Συλλυπητήριο μήνυμα
«Έφυγε» χθες ο Γιώργος Μανέκας , ένας παραδοσιακός ερμη-

νευτής  με το σπάνιο χάρισμα της κρυστάλλινης φωνής  .
Αφοσιωμένος στην παράδοση , ασχολήθηκε συστηματικά και 

επισταμένα  με το βλάχικο  τραγούδι  για τέσσερις περίπου δεκα-
ετίες , αφήνοντας ως παρακαταθήκη δύο (2) δίσκους  βινιλίου με 
κασέτες ,  CD’S για λογαριασμό του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, 
καθώς και τέσσερα ( 4 ) προσωπικά  CD’s  . Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
και στυλοβάτης του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας .

Mε την επιστολή μας   αυτή  επιθυμούμε να εκφράσουμε τα 
ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  τόσο στην οικογένειά του όσο και 
στην «ευρύτερη οικογένειά του» , το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων 
Βέροιας  ,  αλλά και   στους απανταχού φίλους του.

Καλό ταξίδι Γιώργο Μανέκα . Ας είναι ελαφρύ το χώμα  της ημα-
θιώτικης γης που θα σε σκεπάσει .

Για την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας
 Ο Πρόεδρος

Ρίζος Κωνσταντίνος
 Ο Αντιπρόεδρος

Διαμάντης Στέργιος
 Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

«Έφυγε» 
ο Γιώργος Μανέκας,

 η «φωνή» της 
παραδοσιακής βλάχικης 

μουσικής

Έφυγε χθες από την ζωή ο Γιώργος Μανέκας αυθεντικός εκ-
φραστής και ερμηνευτής των χορών και βλάχικων τραγουδιών. 
Το κενό που αφήνει ο Γιώργος Μανέκας είναι δυσαναπλήρωτο 
καθώς ήταν γνωστός για την αγάπη του στην παραδοσιακή 
βλάχικη μουσική. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη, στις 
10:30πμ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα κοιμητήρια Βέ-
ροιας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του.

Τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
επισκέφθηκε ο Σύλλογος Πολυτέκνων   

                                                          
Την  Παρασκευή24 Δεκεμβρί-

ου 2021 το  διοικητικό συμβού-
λιο του Συλλόγου  Πολυτέκνων  
Νομού Ημαθίας επισκέφθηκε 
τον  αντιπεριφερειάρχη κ. Κων-
σταντίνο Καλαϊτζίδη,με την ευ-
καιρία ανάληψης των καθηκό-
ντων του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του  
ΔΣ  του συλλόγου, παρουσίασαν 
τα προβλήματα που απασχο-
λούν τις πολύτεκνες οικογένειες  
και άπτονται  των αρμοδιοτήτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Η-
μαθίας.

Ακολούθησε σχετικός διάλο-
γος και κατανόηση από μέρους 
του αντιπεριφερειάρχη  των πολ-
λών θεμάτων που μας απασχο-
λούν ενώ  μας υποσχέθηκε  την  
προσωπική του   βοήθεια  αλλά 
και τη συμπαράσταση του  για 
την άμβλυνση των προβλημά-
των που έχουν πολλές πολύτε-
κνες οικογένειες. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχές για τις γιορτές ενώ ο κ. Καλαιτζίδης  ευχήθηκε επιτυχία στο δύσκολο έργο  του συλλόγου.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Συλλυπητήριο για το θάνατο του 
Γιώργου Μανέκα

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας συνεδρίασε εκτάκτως, στις 
27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ, ύστερα από πρόσκληση 
του προέδρου, μετά τη θλιβερή είδηση του αιφνίδιου και αδόκητου 
θανάτου του μέλους και πρώην προέδρου του Συλλόγου μας Γεωρ-
γίου Μανέκα. Ο εκλιπών υπήρξε ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του 
Συλλόγου και υπηρέτησε με αφοσίωση όλα αυτά τα χρόνια το Σύλ-
λογο σαν πρόεδρος και μέλος του ΔΣ επί σειρά ετών. Προικισμένος 
με την ξεχωριστή και μεστή φωνή του, μας χάρισε ερμηνείες που θα 
μείνουν ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου. Ο Γεώργιος Μανέκας 
είχε βιωματική σχέση με την παράδοση και το βλάχικο τραγούδι και 
τα τραγούδια του θα συντροφεύουν τις όμορφες στιγμές τα ζωής μας. 
Η προσφορά του προς τον Σύλλογο ήταν υπερπολύτιμη και γι’ αυτό 
η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Το ΔΣ αποφάσισε 
ομόφωνα να εκφράσει και δια του τύπου τη βαθιά του θλίψη και τα 
θερμά συλλυπητήριά του προς τους οικείους του, να παραστεί σύσ-
σωμο το ΔΣ κατά την εξόδιο ακολουθία, να στείλει στεφάνι και, όταν 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, να οργανώσει στο Σύλλογο τιμητική εκ-
δήλωση στη μνήμη του. Frate Maneka, cali buna! Καλό ταξίδι Γιώργο! 

Για το ΔΣ 
Ο πρόεδρος 

Πίσκος Δημήτριος
Ο Γενικός Γραμματέας Τσίρης Γεώργιος



Έφυγε από τη ζωή 
ο Αντώνιος Ηλ. Μεντίρογλου

Έφυγε από τη ζωή  σε ηλικία 93 
ετών ο Αντώνιος Ηλ. Μεντίρογλου, 
πατέρας του συνεργάτη και συναδέλ-
φου Γιώργου Μεντίρογλου. Η κηδεία 
του θα γίνει σήμερα Τρίτη 28 Δεκεμ-
βρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας.

Η Δ/νση του «ΛΑΟΥ» και οι ερ-
γαζόμενοι εκφράζουν στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

Την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».

Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας, 
με την ευκαιρία της εορτής της Αγί-
ας ενδόξου μάρτυρος Ανυσίας. Στη 
Θεία Λειτουργία θα συμμετάσχουν οι 
κατηχητές, οι κυκλάρχες και οι συ-
νεργάτες του πνευματικού έργου της 
Ιεράς Μητροπόλεως.

Την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Βαρθολομαίος, ο πα-
τριάρχης του Γένους, 30 χρόνια στο τιμόνι της Ορθοδόξου Εκκλησίας» στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό  «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου το πρωί θα δεχθεί τα Πρωτοχρονιάτικα κάλα-
ντα έμπροσθεν του Μητροπολιτικού Μεγάρου Βεροίας και θα ευλογήσει την βασι-
λόπιτα για τους εργαζομένους των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου στις 11:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντω-
νίου Πολιούχου Βεροίας θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό με την ευ-
καιρία της εισόδου του νέου έτους και θα ευλογήσει την καθιερωμένη βασιλόπιτα.

Το Σάββατο 1 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Οσίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει Δοξολογία για το νέο έτος. 

Θεία Λειτουργία στο Σέλι 
για την εορτή του Άγιου Σεραφείμ

Από την επιτροπή διοίκησης του Ε.Χ.Κ.ΣΕΛΙΟΥ ανακοινώνεται ότι την Δευτέ-
ρα 3 Ιανουαρίου 2022 στο Ιερό Ναό του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρο Σελίου 
θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία με αφορμή την εορτή του Άγιου Σεραφείμ του Σάρωφ 
προστάτη των χιονοδρόμων , και θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμων. Έναρξη Θείας Λειτουργίας 
08.00 π.μ.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
και ευχές δέχθηκε ο 

Μητροπολίτης Βεροίας

  Όπως κάθε χρόνο παραμονές της Δεσποτικής εορτής της Γεννήσεως του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας προσήλθαν 
φορείς, σωματεία, σύλλογοι, νέοι και νέες, κληρικοί και λαϊκοί για να ψάλλουν τα 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και να ευχηθούν στον Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα.

 Ο Σεβασμιώτατος τους υποδέχθηκε όλους, τηρουμένων όλων των απαραί-
τητων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με αισθήματα χαράς και 
ευγνωμοσύνης και ευχήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γίνεται 
άνθρωπος και έρχεται στη γη για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία να 
μας απαλλάξει σύντομα από τον μεγάλο πειρασμό του κορονοϊού.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 24 

Δεκεμβρίου 2021 στις 2.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Θεοχάρης 
Νικ. Τσοτουλίδη σε ηλικία 91 ε-
τών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Δε-
κεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικόλαος 
Στυλ. Μακρής σε ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης 
Δημοσ. Κίρτσιος σε ηλικία 81 ε-
τών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 2.45 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας ο Γεώργιος Ιωαν. Τσα-
ούσης σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 26 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στον Τρίλοφο Ημαθίας η Μελπο-
μένη Νικ. Θυμιοπούλου σε ηλικία 
78 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στη Μέση Βέροιας η Πηνε-
λόπη Σιούρδα σε ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αικατερί-
νη Αντωνιάδου σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 10.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νέας 
Νικομήδειας ο Παύλος Τσαμασλί-
δης σε ηλικία 73 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τα Χριστούγεννα 

2021 στις 10.00 π.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού 
Ημαθίας η Αθηνά Δημ. Τσολαρί-
δου σε ηλικία 72 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 25 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης στο Διαβατό Ημαθίας η Χαμαϊ-
δή Σαλκαμη σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 στις 2.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Άννα Χαρίση σε ηλικία 70 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021 στις 1.00 

μ.μ. από τα Κοιμητήρια στο Καμποχώρι Ημαθίας η Αγγελική 
Κωνσταντινίδου σε ηλικία 75 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ
Sticky Note
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Με λαμπρότητα 
η Σύναξη της Υπεραγίας 
Θεοτόκου στη Νάουσα

 -Βραβεύσεις φοιτητών από το Ίδρυμα 
«Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»

  Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα της Δεσποτικής Εορτής της Γεν-
νήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως κάθε χρόνο, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης, όπου απο-
θησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης».

 Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας ανέγνωσε την Πατριαρχική Απόδειξη 
επί τη Εορτή των Χριστουγέννων της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. 
Βαρθολομαίου. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας το Ίδρυμα «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτι-
σμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», του οποίου πρόεδρος τυγχάνει ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Παντελεήμων, απένειμε υποτροφίες στους πρωτοετείς νεοεισαχθέ-
ντες φοιτητές της πόλεως. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχήθηκε πατρικώς σε 
όλους τους φοιτητές που βραβεύτηκαν, συνεχάρη το συμβούλιο του Ιδρύματος 
και τον προϊστάμενο του ως άνω Ιερού Ναού, Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλε-
ως μας και Αρχιερατικό Επίτροπο Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιο Χαλδαιόπουλο 
για τη νέα δράση της τοπικής Εκκλησίας και μίλησε για τή Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου.

Δικαιώθηκε αίτημα της ΑΛ.Μ.ΜΕ. 
και εγκρίθηκε το επενδυτικό της 
πρόγραμμα, με αποτελεσματική 

παρέμβαση Βεσυρόπουλου 
– Ευχαριστίες του Συνεταιρισμού

 Η ΑΛ.Μ.ΜΕ. ευχαριστεί τον ημαθιώτη υφυπουργό Απ. Βεσυρόπουλο για 
την αποτελεσματική παρέμβασή του, χάρη στην οποία τροποποιήθηκε Υπουρ-
γική Απόφαση, δικαιώθηκε αίτημα του Συνεταιρισμού  και εγκρίθηκε τελικά το 
επιχειρησιακό επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΛ.Μ.ΜΕ αναφέρει:
«Η Διοίκηση της Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ευχαριστεί δημόσια τον Υφυπουργό 

Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο για την αποτελεσματική του παρέμβα-
ση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, χάρη 
στην οποία τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθόριζε την Εθνική 
Στρατηγική για τα επενδυτικά προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών.

Με την τροποποίηση αυτή δικαιώθηκε το αίτημα της ΑΛ.Μ.ΜΕ. και εγκρίθη-
κε τελικά το επιχειρησιακό επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους πολλών χιλιάδων 
ευρώ, το οποίο θα συμβάλλει στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και στον εκ-
συγχρονισμό των υποδομών της.

Οφείλουμε δε να τονίσουμε ότι η εν λόγω παρέμβαση, η τροποποίηση της 
απόφασης και η δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έγιναν 
άμεσα, μέσα σε μία μόνο μέρα, γεγονός που υπογραμμίζει την σημαντικότητα 
της.

Για την Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε.
Λουκανόπουλος Απόστολος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος»

Προσφορά παιχνιδιών του Πολιτιστικού 
Κέντρου ΟΤΕ Ημαθίας

Τα μέλη και οι φίλοι του Πολι-
τιστικού Κέντρου ΟΤΕ Ημαθίας, 
ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κά-
λεσμα μας να συγκεντρώσουμε 
παιχνίδια για τα μικρά παιδιά των 
οικογενειών που το έχουν πραγμα-
τικά ανάγκη.

Παραδώσαμε τα παιχνίδια στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δή-
μου Βέροιας και είμαστε σίγουροι 
οτι θα δώσουν χαμόγελο σε 100 
περίπου παιδιά που θα τα παρα-
λάβουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλο τον 
κόσμο Καλά Χριστούγεννα! Με υ-
γεία, ευλογία, και αγάπη!

Με εκτίμηση, 
Μιχάλης Νιόπας 

Πρόεδρος Πολιτιστικού 
Κέντρου ΟΤΕ Ημαθίας



8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

CMYK

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

CMYK

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

CMYK



9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

CMYK

ΤΡΙΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 11 www.laosnews.gr

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 11 www.laosnews.gr

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 11 www.laosnews.gr

CMYK



Τρεις πρωτιές της Κολυμβητικής 
Ακαδημίας Νάουσας στο διεθνές 

meeting «28α Αλεξάνδρεια 2021»

Ακόμη μια χρονιά η Κολυμβητική Ακαδημία «ΝΑΟΥΣΑ» έδωσε το παρόν στο διεθνές meeting «28α Αλεξάνδρεια 
2021», που διοργανώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, στη μνήμη του εφόρου κολύμβησης του συλλόγου Αθανάσιου Χατζηγε-
ωργίου στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης.

Η Κ.Α.Ν. συμμετείχε για 1η φορά φέτος σε αγώνες 50αρας πισίνας, με 17 κολυμβητές-τριες του αγωνιστικού τμήμα-
τος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το τριήμερο των αγώνων με εξαιρετικές επιδόσεις και πολλά νέα ατομικά ρεκόρ, εκμεταλ-
λευόμενοι στο έπακρο το υψηλό επίπεδο των αγώνων.

Για την κατηγορία 13-14 ετών:
 Μαυρίδου: 1η 200μ μικτή, 2η 100μ πρόσθιο,3η 200μ πρόσθιο
 Σταμένου Π: 1η 200μ πεταλούδα, 2η 400μ μικτή, 3η 100μ πεταλούδα
 Τούμπα: 1η 50μ πεταλούδα
Ενώ πολύ καλές επιδόσεις με ατομικά ρεκόρ πέτυχαν και οι: Γαλίτης, Σιπητάνος, Θωμαίδης Γεωργιάδης, Σταμένου 

Δ., Καραγιάννη, Λίγγος  Για την κατηγορία Οπεν: Εξηντά-
ρας κατετάγη 5ος στον μεγάλο τελικό των 200μ πεταλούδα 
και συμμετείχε στους μικρούς τελικούς των 50 και 100μ 
πεταλούδα και η Καραμπινέση στα 800μ ελεύθερο. Επίσης 
νέα ατομικά ρεκόρ ή καλές επιδόσεις σημειώθηκαν από 
τους Μουρατίδη, Μητσιάνη Χ., Ρώσιο, Μλιάτσιου.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2021

Το συ νερ γεί ο 
ε πι φυ λα κής της 
ΔΕΥ ΑΒ κα τά το 
διά στη μα α πό 17-
05-2021μέχρι
23-05-2021θα 
εί ναι το ε ξής: Αυ τό
μα τος τη λε φω νη
τής βλα βών: τηλ. 
2331021814.
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Πέμπτη 20-05-2021

13:30-17:30 ΖΑ-
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
26 23310-24123

21:00-08:00 ΖΕ-
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. 
ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ 
Κ Τ Ε Λ )  2 3 3 1 0 -
62163

Φαρμακεία

13:30-17:30 
ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ-
ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
23310-25000

21:00-08:00 
ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 
10 - ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 
23310-28491

ΤΡΙΤΗ 28-12-21

Συνεργεία επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ
Δεκέμβριος 2021

Το συνεργείο 
επιφυλακής της 
ΔΕΥΑΒ κατά το 
διάστημα από 
28-12-21  μέ -
χρ ι  02-01-22 
θα είναι το ε-
ξής: Αυτόματος 
τ η λ ε φ ω ν η τ ή ς 
βλαβών:  τηλ. 
2331021814

Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής 
Ηρακλής- ΝΠΣ Βέροια 

ο κ. Θεοχάρης ( Θεσσαλίας)
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητής της 

10ης αγωνιστικής της Super League 
2. Τον δύσκολο αγώνα μεταξύ του Η-
ρακλή και της Βέροιας θα διευθύνει ο 
κ. Θεοχάρης από τον Σύνδεσμο Θεσ-
σαλίας

Αναλυτικά:
Super League 
2 – 10η αγωνιστική
Τετάρτη 29/12 – 15:00
Βόρειος όμιλος
ΑΕΛ-Ξάνθη
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος, Μηνούδης (Πιερίας)
4ος: Βρέσκας (Πιερίας)
Ολυμπιακός Β-Αναγέννηση Καρδίτσας
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί: Κοττόρος (Δωδ/νήσου), Αρμάκολας (Κυκλάδων)
4ος: Στάμος (Ηλείας)
Ηρακλής-Βέροια
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Σάββας, Αναστασιάδης (Σερρών)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Ολυμπιακός Βόλου-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Καμπερίδης, Κουκούμης (Καβάλας)
4ος: Λεωνίδας (Τρικάλων)
ΠΑΟΚ Β-Καβάλα
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Χαραλαμπόπουλος (Κιλκίς)
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)
Τρίκαλα-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Καλαμπόκης, Τσιλίκας (Αιτ/νίας)
4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Απόλλων Λάρισας-Πιερικός
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος, Αϊνάλης (Μακεδονίας)
4ος: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Βοηθοί: Τζιώτζιος, Καραγιάννης (Θράκης)
4ος: Μέγας (Θράκης)
Ρεπό: Νίκη Βόλου
Νότιος όμιλος
Καλλιθέα-ΑΕΚ Β
Διαιτητής: Ρηγόπουλος (Ηλείας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Μανάσης (Τρικάλων)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Διαγόρας-Εργοτέλης (Πέμπτη 30/12 – 15:00)
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Καλλής, Βιντσεντζάτος (Ανατ. Αττικής)
4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)
Χανιά-Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνιάδης (Ηρακλείου), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)
Ζάκυνθος-Παναθηναϊκός Β (14:30)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Αθανασοπούλου (Μεσσηνίας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
ΟΦ Ιεράπετρας-Καλαμάτα
Διαιτητής: Κουκουράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Δασκαλομαρκάκης (Ρεθύμνου), Αναστασάκης (Χανίων)
4ος: Λάμπρου (Εύβοιας)
Αιγάλεω-Κηφισιά
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Αραβίδης, Νικολάου (Αθηνών)
4ος: Ψυχουλάς (Βοιωτίας)
Ηρόδοτος-Επισκοπή
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Ίσσα, Τσολακίδης (Αθηνών)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)
Λεβαδειακός-Ρόδος
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Δημόπουλος, Οικονόμου (Δυτ. Αττικής)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)    Ρεπό: Αστέρας Βλαχιώτη

Η 11η αγωνιστική της 
Super League 2

 Ρεπό έχει ο ΝΠΣ Βέροιας
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλή-

ματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2021-
2022 ανακοινώθηκε με την βασίλισσα του βορρά να 
κάνει το ρεπό της.

Έτσι μετά τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής στο Καυ-
τατζόγλειο με τον Ηρακλή στίς 29 Δεκεμβρίου 2021 θα 
έχει ένα 10ήμερο να ξεκούραστή.  

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5.1.2022 (15:00)
ΓΣ Μακεδονικού, Απόλλων Πόντου – Ηρακλής
Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανσερραϊκός
Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – Ο.Σ.Φ.Π. Β
Ξάνθη Arena, Α.Ο. Ξάνθη – Απόλλων Λάρισας
Ηγουμενίτσας, Α.Σ. Θεσπρωτός – ΑΕΛ
Ανθή Καραγιάννη, Α.Ο. Καβάλα – Α.Ο. Τρίκαλα
Δημοτικό Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας – Π.Α.Ο.Κ. Β
Πανθεσσαλικό, Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Βόλου 

ERTSPORTS
ΡΕΠΟ: ΝΠΣ Βέροια
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ: 6ΠΕΦΟΛΣΓ-ΦΓΒ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 (Κ.Ε.Δ.Α.) 

 Αλεξάνδρεια 22.12.2021 
Αριθ.πρωτ.:.1560

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθ.1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης 
 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

(Περίοδος 2021-2022)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον 

δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 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 - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές 

υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/31-7-2021). 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 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 Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθ. 78812/14-7-2021 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Δι-
αδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2021-2022, συγχρημα-
τοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 3116/Β΄/15-7-2021).

8. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.Δ11οικ.31930/25-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας «Προϋποθέσεις έκδοσης 
άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπη-
ρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (ΦΕΚ 2240/τ. Β΄/31-5-2021).

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9033/16-07-2021 (ΑΔΑ:93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-07-2021)  Πρόσκλη-
ση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για 
την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 
2021-2022, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω Δράσης. 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3889/30-07-2021 (ΑΔΑ:Ψ66Υ7ΛΛ-ΓΩΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτους 2021-2022 
– (ΑΜΕΑ), με Κωδικό ΟΠΣ 5131426 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 88844/05-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχεί-
ρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη Της Πράξης Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2021-2022 με κωδ. ΟΠΣ 5131466 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση” 2014-2020».

12. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέ-
χουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», Περιόδου 2021-2022, κατόπιν 
της από 16-7-2021 Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για 
το Δήμο Αλεξάνδρειας, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) Νομός: Ημαθίας, Περιφέρεια: 
Κεντρικής Μακεδονίας.

13. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ. αριθ. 
9033/16-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, για το Δήμο Αλεξάνδρειας  Ν. Ημαθίας.

14. Την υπ΄ αριθ. 58/27-10-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΙ6ΔΟΛΣΓ-3ΤΦ) της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη λειτουργία της δομής ‘’Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)’’».

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1791/18-12-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας με θέμα «Χορήγηση Άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Κοινωφελή Επι-
χείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) στην Αλεξάνδρεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ΄ αριθ. 98/7-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί συγχώνευσης σε μια Δη-
μοτική Κοινωφελή Επιχείρηση υπό την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) των επι-
χειρήσεων «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας (Κ.Δ.Ε.Α.Λ.), «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μελίκης», 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιγονιδών» και «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος» (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/6-5-2011).

17. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως ισχύει.
18. Την υπ’ αριθ. 1310/11.11.2021 βεβαίωση του Προέδρου 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  δύο (2) 

ατόμων για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο 
πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρε-
σία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υ-

ποβάλουν, 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 Κολυμβητήριο, 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 προστασία 
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 συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου 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 αίτη-
σης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι απο-
κλειστικά του υποψηφίου.

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

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 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 Αλεξάνδρειας (https://www.alexandria.gr/), καθώς και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφη-
μερίδες. 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  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ 
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

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

11. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  88844/05-08-2021  (ΑΔΑ:  ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ)  Απόφαση  της  Ειδικής  Γραμματέως

Διαχείρισης  Προγραμμάτων  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου  με  θέμα:  «Ένταξη  Της  Πράξης  Εναρμόνιση

Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής  Έτους  2021-2022  με  κωδ.  ΟΠΣ  5131466  στο  Ε.Π.  “Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 2014-2020».

12. Τον  ενδεικτικό  και  μη  εξαντλητικό  κατάλογο  Φορέων  ανά  Δήμο,  που  εκδήλωσαν  την  πρόθεσή  τους  να

συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,  Περιόδου 2021-

2022, κατόπιν της από 16-7-2021 Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για το Δήμο Αλεξάνδρειας, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)

Νομός: Ημαθίας, Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας.

13. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά  αύξουσα σειρά κωδικού)  ανά δήμο αιτούσας,  κατόπιν  της  υπ.  αριθ.

9033/16-07-2021  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Τοπικής  Ανάπτυξης  και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης

«Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής» περιόδου  2021-2022,  για  το  Δήμο Αλεξάνδρειας   Ν.

Ημαθίας.

14. Την υπ΄ αριθ. 58/27-10-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΙ6ΔΟΛΣΓ-3ΤΦ) της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής

Ζωής»  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού» για  τη  λειτουργία  της  δομής  ‘’Κέντρο  Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)’’».

15. Την υπ’  αριθ.  πρωτ.  1791/18-12-2017 Απόφαση του  Αντιπεριφερειάρχη  Ημαθίας  με  θέμα  «Χορήγηση  Άδειας

ίδρυσης & λειτουργίας Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Κοινωφελή

Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) στην Αλεξάνδρεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ΄ αριθ. 98/7-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί συγχώνευσης σε μια Δημοτική

Κοινωφελή  Επιχείρηση  υπό  την  επωνυμία  «Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Αλεξάνδρειας  (Κ.Ε.Δ.Α.)  των

επιχειρήσεων «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας (Κ.Δ.Ε.Α.Λ.),  «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου

Μελίκης», «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιγονιδών» και «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος» (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/6-5-2011).

17. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αριθ. 1310/11.11.2021 βεβαίωση του Προέδρου 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  δύο (2) ατόμων για
τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της
δράσης  «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου
Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικοί
θέσεων

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων
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Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου

Αλεξάνδρειας

 (Για τη στελέχωση

της δομής ΚΔΑΠ-

ΜΕΑ)

Αλεξάνδρεια

Ημαθίας

ΠΕ /ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(μερική απασχόληση, από

Δευτέρα έως Παρασκευή,

  6,5 ώρες ημερησίως)

*Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως τη λήξη του 

σχολικού έτους, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης  σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικοί
θέσεων

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

102

Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου

Αλεξάνδρειας

 (Για τη στελέχωση

της δομής ΚΔΑΠ-

ΜΕΑ)

Αλεξάνδρεια

Ημαθίας

ΤΕ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
(μερική απασχόληση, από

Δευτέρα έως Παρασκευή,

  6,5 ώρες ημερησίως)

*Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως τη λήξη του 

σχολικού έτους, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης  σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
*Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε
κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την
διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2021-
2022), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 78812/14-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3116/Β΄/15-7-2021) ΚΥΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδ.
θέσεων

Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής

Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου

Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)

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

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 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)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή

Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78

& 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους

από την έκδοσή της.

102

α) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Λογοθεραπείας  ΤΕΙ   ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 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) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό,   ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  1ΠΕ/ΤΕ και  να  την

υποβάλουν, 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  Κολυμβητήριο,  Τ.Κ.59300  Αλεξάνδρεια,
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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 προστασία
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 συλλογή 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,  προκειμένου  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  συμπλήρωσής  της  είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει  μία μόνο αίτηση και για θέσεις  μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού  (ΠΕ ή
ΤΕ).  Η  σώρευση  θέσεων  διαφορετικών  κατηγοριών  προσωπικού  σε  μία  ή  περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται

αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση  ακύρωση όλων των αιτήσεων και  αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω

διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες 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 Αλεξάνδρειας (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  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ    γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),

απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ   θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα

του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα –

Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ  .

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και  ii)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της , κατά περίπτωση, αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕ  σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται  και  για  την  αναζήτηση του εντύπου της  αίτησης  δηλαδή:  Κεντρική σελίδα 
Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες   Διαγωνισμών φορέων   Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

                               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον

Προμηθέα, υπέρο-

χο λούξ διαμέρισμα

84 τ.μ., 1ος όρ, 2Δ-

ΣΚWC, καινούργιο,

ωρομέτρηση. Πληρ.

Τηλ.2331068080.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107114ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται

Γκαρσονιέρα60τ.μ.στον2οόροφο,αποτελείται
από1υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαιμπάνιο,βλέπει
σεανοιχτωσιά,αρκετάφωτεινόκαικαλοδιατη-
ρημένο,χωρίςθέρμανσηκαιχωρίςταέπιπλα,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/1/2022.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεται Δια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.στον1ο
όροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,ανεξάρ-
τητηκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995,οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ανελκυστήρα,μια
ντουλάπαεντοιχιζόμενη,αυτόνομηθέρμανση
πετρελαίουμεωρομετρητές,εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,χωρίςσκάλεςστηνείσοδο,μετέντες,
σεμοναδικήτοποθεσία,ζητούμενομηνιαίομί-
σθωμα330€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-

αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπότην
είσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο , τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη

κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώμα-
τακαιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό ,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο36.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1995,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:95.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116ΣΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείταιπολυτελέστατημονοκατοικίαηοποία
εκτείνεταισε4επίπεδα,συνολικά407τ.μ.στε-
γασμένοςχώροςσεοικόπεδο350τ.μ.μεέτος
κατασκευήςτο2000τ.μ., διαθέτειουσιαστικά
δύοδιαμερίσματα,σεειδυλλιακότοπίοκαιμε
θέαόλοντονκάμποκαιτηνπόλητηςΒέροιας,

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειοκαι15
τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρομε
WC,σεκαλήκατάσταση,προσόψεως,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμήπροσφοράς
47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιοπολύκαλόδίπλαστο
κανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.
στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη ,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέρος
τουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο1600
τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο2οαπό
τηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυτε-
λούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑποκα-
τάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνο
στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλα
πάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000τ.μ.αμ-
φιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίας
καιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγια
οικόπεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάπο-
ψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυ-
τή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

γιαμόνιμηαλλάκαιΕΠΟΧΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ(5μηνών).
Επιθυμητάπροσόντα: Εμπειρία σε ελέγχους (παραλαβή)

γεωργικώνπροϊόντων,γραμμώνδιαλογήςκαθώςκαισεπαρα-
γωγήβιομηχανίαςτροφίμων,

ικανότητεςδιοίκησηςεργατικούπροσωπικού,ηλικίαέως45ετών.
ΓνώσηΗ/Υ&γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςθαεκτιμηθούν.
Βιογραφικάμέχρι15.01.2022
Fax:2333027806
E-mail:info@almifoods.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπόκατάστημαΓεωργικών
Εφοδίων στη Βέροια γιαμόνιμη απασχόλη-
ση με άμεση πρόσληψη. Πληροφορίες: 6985
124505,6972893660.

Από την εται-
ρίαΑΛΜΗΑΒΕΕ
ζητούνται γιαμό-
νιμη εργασία, για
την κάλυψη των
αναγκών τηςμο-
νάδαςπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5ο χλμΑλεξάνδρεια
–ΚρύαςΒρύσης:

•Εργάτες(άνδρες)γιατοτμήμαπαραγωγής
Θασυνεκτιμηθεί εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων

παραγωγής–επεξεργασίαςτροφίμων.
*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις

στημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάν-
δρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτην31Ιανουαρίου2022.

*Η αίτηση θαπρέπει νασυνοδεύεται απόφωτοτυπία
ταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(μετηνάδειαεργασίας)

*Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο email
info@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
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ΠΩΛΕΙΤΑΙισόγειοδιαμέρι-

σμακοντάστονΑγ.Αντώνιο,

μεθέσηπάρκιγκ,77 τ.μ.,δι-

αμπερές, κεντρ, θέρμανση,

22.000 ευρώ, ευκαιρία.Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα

110 τ.μ., Σταδίου, 2οςόρο-

φος, ασανσέρ. Τηλ.: 6976

535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο δια-

μέρισμα, 1ος και 2ος όρο-

φος με εσωτερικη σκάλα,

170 τ.μ., 40 τ.μ. βεράντες,

περιοχή παλαιού Νοσοκο-

μείου,διαμπερές,θέα,ντου-

λάπες εντοιχισμένες. Τιμή

διαπραγματεύσιμη. Τηλ.:

6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα

2ου ορόφου, χωρίς ασα-

νέρ, 2ΔΣΚΑ.Θ. Κόπλαμ,

σε άριστη κατάσταση, πε-

ριοχήΚυριώτισσας38.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόκτημα8στρέμ-

ματαπάνωστηνάσφαλτοστο

Διαβατόμεροδάκιναπαραγωγής

20.000ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

Πληρ. τηλ.: 23310 63283,

ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ιδιόκτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚ-

ΧWC, μεγάλα μπαλκόνια,

αιρ κοντίσιον, ατομική θέρ-

μανση καλοριφέρ, ανακαινι-

σμένο.Τιμήενοικίου360,00

ευρώ.Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή

Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρ κοντίσιον. Τιμή ενοικί-

ου320,00ευρώ.Πληρ.Τηλ.

2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου

20, πόρτα με μηχανισμό,

ρεύμα, βαμμένο. Τιμή ενοι-

κίου 50 ευρώ. Τηλ.: 6947

073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιά-

ζεται  γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ροφος, σεπολύ καλή κατά-

σταση. Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI  Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

νακαινισμένα στο κέντρο

της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

6949087741ή6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογι-

στή για λογιστικό γραφείο

στη Βέροια. Πληροφορίες

στοτηλέφωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για

βαριά εργασία σε σπίτι να

βοηθάειΑμΕΑ.  Τηλ.: 6986

413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος

λογιστηρίου.Αποστολή βι-

ογραφικών στο e-mai l :

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικιακήβοηθός

για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρες γιαπλη-

ροφορίες: 6.00 π.μ. - 9.00

μ.μ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΛΗΑ-ΜπασκετΗμιτελεςΔιαμερισμα+παρκιγκ+αποθηκη
125τ.μ3ΔΣΚ65000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταα-
σφ.77000€E
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦ
ΜΕΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Διαμερισμα85τ.μ2ΔΣΚα-
ποθ.22000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75
τ.μ35000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ος-4οςκαινουρια113κ114τ.μημιτελη
75000-90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασ-
σαμεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ15Τ.ΜαγροςΣυκιες,κονταστοαναχωμα

16000€όχιμεσιτικα
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικο-
πεδο2στρ.122000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16στρσεασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120με
πελατειααξιολογη500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα
400€
ΑΣΤΙΚΑπρωηνΚαφενειομευπαρχουσαπελατεια7000€
ενοικιο300€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥ-
ΓΕΙΑστηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπει-
ρία για τοΛογιστήριο από την
ΕταιρίαΑΓΡΟΤΥΠ.Θαπροτι-
μηθούνοι έχοντες γνώσηαπό
βιβλία Γ΄ κατηγορίας.Τηλέφω-
νο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ρα-
ντεβούπροκειμένου ναπραγ-
ματοποιηθείσυνέντευξηκαιαποστολήβιογραφικώνστοe-mail
τηςεταιρίαςαπαραίτητη:info@agrotyp.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας μεταξύ 20-45 ετών, με εκπληρω-
μένες τιςστρατιωτικές του υποχρεώσεις από κατάστημα
ΓεωργικώνΕφοδίωνστηΒέροιαγιαμόνιμηαπασχόληση
με άμεσηπρόσληψη.Πληροφορίες τηλ.: 6985 124505,
6972893660.

Η εταιρεια Καδογλου
ΙΚΕ μεπαρουσια στην συ-
σκευασια και τυποποιηση
κρεατος, με εδρα τοΤαγα-
ροχωρι Ημαθιας στα σφα-
γεια, ζητα να ενταξει στο
δυναμικο της  οδηγους Γ’
κατηγοριας  για την στελε-
χωσητηςμοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με αισθηση

ευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψημεπληρηαπασχολησηκαιπληρηασφαλιση

ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα ηλικιωμένων  για

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

678697.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.

ΚΥΡΙΑ61ετών,συ-
νταξιούος, κοινωνική,
αξιοπρεπής, εμφανίσι-
μη,αναζητάσύντροφο
έως 68 ετών για μία
σχέση με αγάπη και
σεβασμό. Τηλ.: 6995
358390.



Παραμονή 
Χριστουγέννων 

ο ΑΚΟΥ 99,6 στον 
εμπορικό πεζόδρομο 
της Βέροιας, με δώρα 

και πολλές ευχές!
Από την καρδιά της Αγοράς στη διασταύρωση Ιπποκράτους και 

Πρ. Ηλία του εμπορικού πεζόδρομου, μπροστά από το καφέ Poetry, 
έβγαλε το εορταστικό του πρόγραμμα ο ΑΚΟΥ 99,6, την παραμονή 
των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου 2021. Με υπαίθριο στούντιο επι 
4 ώρες, ο ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμπε τόσο στα ερτζιανά , όσο 
και διαδικτυακά με  ψηφιακή κονσόλα, 4 μικρόφωνα και κάμερες.

Οι Ζήσης Μιχ. Πατσίκας (Λαός – ΑΚΟΥ99,6 – laosnews.gr) και 
Νίκος Βουδούρης (InVeria.gr) στην κεντρική παρουσίαση, ο Αντώ-
νης Μπιδέρης και η Καλλιόπη Αραμπατζίδου στην υποδοχή του 
κόσμου, ο Ευγένης Βαρακλής και η  Μαρία Τσάλη, όλοι μπροστά 
και πίσω από τις κάμερες, σήκωσαν το... βάρος του προγράμματος. 

 Στο όλο εγχείρημα και παραγωγοί εκπομπών και συνεργάτες 
του ραδιοφώνου, Σοφία Γκαγκούση, Μάκης Δημητράκης, Βίλλης 
Γαλανομάτης, Γιάννης Κύρτσος, Έφη Αβραμίδου, ενώ τηλεφωνικά 
ευχήθηκαν χρόνια πολλά η Εύη Δαβόρα και ο Χρήστος Μπλα-
τσιώτης,  από τα πρώτα δημοσιογραφικά μικρόφωνα του σταθμού 
(Τύπος fm τότε), με την έναρξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας τέλος 
δεκαετίας 1980 αρχές 1990.

Από την ραδιοφωνική διασταύρωση της χριστουγεννιάτικης Α-
γοράς της Βέροιας πέρασε πολύς κόσμος, αλλά και πολλά θεσμικά 
πρόσωπα, για ευχές, όπως ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης με την σύζυγό του Όλγα και τα 3 εγγόνια τους, ο Δή-
μαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο βουλευτής Τάσος Μπαρ-
τζώκας, Γ. Μπατσαρά και  Π. Παυλίδης επικεφαλής δημοτικών πα-
ρατάξεων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Νομικών Προσώπων, δημοτικοί 
σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων, άνθρωποι της Αγοράς και της 
διοίκησης του εμπορικού κόσμου, του Πολιτισμού και του θεάτρου, 
εκπρόσωποι συλλόγων, και  συμπολίτες μας που περνούσαn για τα 
ψώνια ή τον καφέ τους στο κέντρο της πόλης! 

Στην τεχνική υποστήριξη και  υλοποίηση του όλου εγχειρήματος 
ήταν ο Ευγένης Βαρακλής και η ομάδα του. 

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έγινε και διαγωνισμός για κλή-
ρωση 24 δώρων, τα οποία διέθεσαν τις προηγούμενες ημέρες, 
αλλά και αυθόρμητα την ώρα της εκπομπής, καταστηματάρχες της 
Βέροιας, ενώ οι νικητές που δεν ήταν παρόντες ειδοποιούνται τηλε-
φωνικά για να παραλάβουν από τον «Λαό» τα δώρα τους.

Ευχαριστούμε πολύ τους δωροθέτες της εορταστικής κλήρωσης:
Καταστήματα Τσιπουρίδη (ανδρικά-παιδικά ενδύματα) 
Αργύρη Σακαλή (Ζαχαροπλαστείο Τρίγωνο)
Petit (Παιδικά ρούχα)
Μαρκάκης Μανώλης 
Χρυσόστομος  Kραιπαλίδης Mobile Planet
Τσανακτσίδης Δημήτρης (rose)
Νανά Διπάπογλου Μπίκα 
Ιφιγένεια Βλαχογιάννη  (Σινεμά ΣΤΑΡ) 
Μουχτάρη Κατερίνα
La Bellezza
Καλαιτζίδης Κώστας – Χρηματικό ποσό 50 ΕΥΡΩ
Inveria.gr και εφημερίδες Βέροια και Κερκίδα (δωρεάν συνδρο-

μές)
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