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«Ό,τι πάρουμε φέτος από τον 
Τουρισμό είναι κέρδος…» 

  Τάδε έφη Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό 
διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, ρίχνοντας 
ιδιαίτερο βάρος στην στήριξη του τουρισμού. Από 
την άλλη να έχουμε υπόψη, ότι στην σημαντική 
καθίζηση των κρατικών εσόδων αυτό το δίμηνο, το 
εισαγόμενο χρήμα μέσω των ξένων τουριστών, είναι 
κάτι που εκτός των επαγγελματιών του κλάδου, το 
περιμένει ως Μάννα εξ ουρανού και η κυβέρνηση. 
Προς τούτο προχώρησε χθες ο πρωθυπουργός στην 
τηλεδιάσκεψη που είχε με βαλκάνιους ομολόγους του 
σε ανοιχτή πρόσκληση για να επιλέξουν την Ελλάδα 
ως τουριστικό προορισμό, κάτι που επανέλαβε 
και στο διάγγελμα, υπογραμμίζοντας κυρίως την 
υγειονομική ασφάλεια που έχει πετύχει η χώρα μας. 
Από κει και πέρα να επισημάνουμε ότι την θέση της 
προηγούμενης πρότασης για υγειονομικό διαβατήριο 
και προϋποθέσεις για την είσοδο τουριστών, 
πήρε απλώς η διενέργεια δειγματοληπτικών τεστ, 
που δείχνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να 
ενεργοποιήσει τον τουρισμό, έστω και με ρίσκο. 
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Κωνσταντίνου και Ελένης ισαπ.

Απόφασηεπιστροφήςτου
προκαταβληθέντοςΕΦΚ

γιατοκρασί

Ένακαλόνέογια τουςμικρούςοινοπαραγωγούςαποτελεί
ηαπόφασηεπιστροφήςτουΕιδικούΦόρουΚατανάλωσης(Ε-
ΦΚ) και τωνλοιπών επιβαρύνσεων,που είχανπροκαταβάλει
γιακρασί,τοοποίο,όμως,δενείχανδιαθέσειστηνκατανάλω-
σηκατά τηνπερίοδοπου ίσχυεοσυντελεστήςΕΦΚκρασιού
καιέωςτηνημερομηνίακατάργησήςτου.

Στηναποκατάστασητης αδικίαςειςβάροςτωνοινοπαρα-
γωγών προχώρησε τοΥπουργείοΟικονομικώνμεαπόφαση
πουυπέγραψεοΑπόστολοςΒεσυρόπουλος.Οπότεκαθορίζε-
ταιηδιαδικασίαδιαγραφής τουΕιδικούΦόρουΚατανάλωσης
κρασιούκαιάλλωνεπιβαρύνσεωνστηνπερίπτωσηπουαυτές
οιεπιβαρύνσειςείχανμενβεβαιωθεί,αλλάδενέχουνεισπρα-
χθεί για αποθέματα κρασιού, που δεν είχαν διατεθεί στην
κατανάλωση.

Πού θα γίνει διακοπή 
ρεύματος σήμερα
και αύριο στην 

περιοχή Νάουσας
Προσωρινές διακοπέςστην ηλεκτροδότη-

σητηςπεριοχήςμαςανακοίνωσεηΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. στοπλαίσιο τωνπρογραμματισμένων
έργων συντήρησης του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας. Στοπλαίσιο αυτό θα
γίνουν διακοπές ρεύματος στις παρακάτω
περιοχές:

Ντροπή,μετοσκουπιδαριόπουπαρατάμε
σταπάρκα

Όπου υπάρχει πα-
γκάκι και πεζούλι το
οποίο κάνει «χρέη»
καφε- μπαρ, μέχρι να
ανοίξουνοιχώροιεστί-
ασης, γίνεται χαμόςα-
ποσκουπίδια,πλαστι-
κάποτήρια,καλαμάκια,
τενεκεδένια κουτάκια
μπύρας και αναψυκτι-
κώνκαιαποτσίγαρα.

Τόσο δύσκολο είναι
να τα μαζεύουμε και
να τα πετάμε σε έναν
κάδο;

Έλεοςδηλαδή…

Σκηνή φαρ-ουέστ χθες το απόγευμα στον Προμηθέα
Ένα πρωτοφανές πε-

ριστατικό εξελίχθηκε χθες
το απόγευμα γύρω στις 8,
στην οδό Μικράς Ασίας,
απέναντι από τα Εβραίι-
κα, στη Βέροια.Μετά από
διαπληκτισμό που είχε ο-
δηγός δικύκλου με οδηγό
αυτοκινήτου, ο οδηγός του
αυτοκινήτου κατέβηκε από
το αυτοκίνητο και άρχισε
να χτυπάει τον δικυκλιστή,
σύμφωνα με όσα λέει ο α-
δερφός του και τουμετέφε-
ραν αυτόπτες μάρτυρες.Ο
νεαρός οδηγός του αυτοκι-
νήτου, αμέσως έφυγε από
τον τόπο του συμβάντος,
ενώοδικυκλιστήςμεταφέρ-
θηκεστονοσοκομείοΒέροι-
ας. Σε επικοινωνία που εί-

χαμεμετοναδερφότουδικυκλιστή,μαςανέφερεότιπαρόλοπουφορούσετοκράνοςδέχθηκεδυνατάχτυπήματα,με
αποτέλεσμανασπάσειτοπροστατευτικότζάμιτουκράνουςκαινατοντραυματίσει,ενώέχειμώλωπεςστοπρόσωπο.
Σύμφωναμετις ίδιεςπληροφορίεςυποβλήθηκεσεεξετάσειςκαιπαρέμεινεπροληπτικάχθεςτοβράδυστονοσοκο-
μείο.Σεανάρτησηπουέχεικάνειοαδερφόςτουδικυκλιστήστοfbζητάαπόόποιονείδεήγνωρίζεικάτιναεπικοινω-
νήσειμετοαστυνομικότμήμα.

Δ.ΤαρατσίδηςστονΑΚΟΥ99.6:ΗΒέροιαμπορεί
καιπρέπειναθέσειυποψηφιότηταγιαΠολιτιστική

ΠρωτεύουσατηςΕυρώπης
Μια πρόταση για να κάνει η Βέροια

όχι απλώςβήμα, αλλάάλμαστονπολιτι-
σμόκατέθεσεπροςτονδήμαρχοΒέροιας
και τηνΚΕΠΑ,οεργαζόμενοςστονομικό
πρόσωποΔημήτρηςΤαρατσίδης,μεσκο-
πόόπως είπε να ξεκινήσει μίασυζήτηση
για το αν η πόλη  μπορεί και θέλει να
προσπαθήσει ναπετύχει κάτιμεγάλοαλ-
λάαντάξιοτης,χωρίςκάποιαπροσωπική
επιδίωξη. Για τηνπρότασή του να θέσει
υποψηφιότητα η Βέροια γιαΠολιτιστική
Πρωτεύουσα τηςΕυρώπης, μίλησε χθες
μεσημέρι στονΑΚΟΥ99.6 και την εκπο-
μπήΛαϊκά&Αιρετικά.Ο κ.Ταρατσίδης υ-
πογράμμισε ότι στις δύσκολεςπεριόδους
όπως είναι αυτήπου διανύουμε, κόντρα
στηνμιζέρια,πρέπει να έχουμε υψηλούς
στόχους και ναπροσπαθούμε για την υ-
λοποίησητους.«ΗΒέροιακαιοιάνθρωποιτηςέχουντιςδυνατότητεςκαιπρέπεινατολμήσουντοεπόμενοβήμαστον
πολιτισμό,πουείναιηδιεκδίκησηστομέλλοντουθεσμούτηςΠολιτιστικήςΠρωτεύουσαςτηςΕυρώπης.Μιαπροσπάθεια
πουθέλειτηνκαθολικήστήριξηόλωντωνδυνάμεωντηςΒέροιας,απότονΔήμοτηςΒέροιαςμετιςδημοτικέςπαρατάξεις,
τηνΑντιπεριφέρειαΗμαθίας, τηνΜητρόπολη τηςΒέροιας, τοΕπιμελητήριο, τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς
φορείςτης,τουςδημότεςτηςΒέροιαςκαιτέλοςτουςπολιτικούςεκπροσώπουςτης.Ηαναφοράαυτήσεφορείςκαιπρό-
σωπαείναιενδεικτική.Ανστοτέλοςηπροσπάθειααυτήευοδωθείτότεηπόλημαςθαέχειπεράσεισεέναάλλοεπίπεδο
ανάπτυξης».Τέλοςαπάντησεσεσχετικόερώτημαανκινδυνεύειναβουλιάξειοικονομικάαπόμιατέτοιαδιοργάνωσηη
Βέροια, ότιπροβλέπεται επιχορήγησηαπό ευρωπαϊκά κονδύλιαύψους1.5 εκ. ευρώ,πουμε τηνβοήθεια και τηνσύ-
μπραξηκαιάλλωνφορέωνθατακαταφέρουμεμεεπιτυχία,ενώτασυνολικάοφέληγιατηνπόληθαείναιπολλαπλάσια
καιδιαρκή.
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Με ένα θέμα συνεδριάζει 
η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Βέροιας θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγρά-
φου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση τυχόν απόψεών 
τους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης) τη Δευτέρα  
25-05-2020 από τις  13:30 έως τις 14:00, λόγω των κατε-
πειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  Το μοναδικό θέματα 
ημερήσιας διάταξης είναι:

Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκρι-
μένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας κατόπιν της με αριθμό 
45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ 
294ΑΑΠ/29.12.2017) με την οποία βεβαιώθηκε η άρση της 
μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου 
έκτασης 273,00 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στο οικοδομικό 
τετράγωνο 118 του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της 
Βέροιας και επί της οδού Σολωμού, φερόμενης ιδιοκτησίας 
κληρονόμων Ι. Τζίμα.

Οι νέοι διοικητές των  Δομών Προσωρινής 
Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας στην η-
πειρωτική Ελλάδα, ορίστηκαν με απόφαση του 
υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με σκο-
πό την ανάκτηση του διοικητικού ελέγχου των 
δομών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, καθώς η διοίκηση ασκείτο, έως σήμερα, 
από διεθνείς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις.

.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Δομή της 
Βέροιας  στην Αγία Βαρβάρα, ορίστηκε διοικητής 
ο Ελευθέριος Αβραμόπουλος απο την Καλαμπά-
κα και στην Δομή της Αλεξάνδρειας ο Κίμων Πα-
ράσχου, πρώην πρόεδρος του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Ημαθίας, νομαρχιακός και δημοτικός 
σύμβουλος.

Οι διοικητές θα αναλάβουν την ευθύνη λει-
τουργίας των δομών φιλοξενίας και θα επιφορ-
τιστούν με την επίδοση συνολικά 40.000 εκδοθεισών αποφάσεων 
ασύλου (εκ των οποίων το 80% εκδόθηκαν μέσα στο 2020 και 20% 
σε προγενέστερα έτη), για την αποσυμφόρηση των δομών.

Ο Ελευθέριος Αβραμόπουλος
είναι 32 ετών (γεννημένος στις 21-9-1988), γιος του επιχειρη-

ματία και νυν δημοτικού συμβούλου Νίκου Αβραμόπουλου και της 

Κωνσταντίνας Μποζοβίτη.
Απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Κοζάνης, κάτοχος 

μεταπτυχιακού στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA - Master in 
Business Administration)» του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου 
του Τερνόπιλ (T.N.U).

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τρικάλων.
Έχει διατελέσει Περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Οργάνωσης νέ-

ων της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλίας, ενώ σήμερα είναι Μέλος 
του Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας.

Διατηρεί Λογιστικό γραφείο στην πόλη της Καλαμπάκας

 Ο Κίμων Παράσχου
γεννήθηκε στις 21-12-1956 στο Νησέλι Ημαθίας και τελείω-

σε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αλεξάνδρεια.
Το 1975 εγγράφηκε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπι-

στημίου Τεργέστης Ιταλίας παίρνοντας το πτυχίο του το 1979.
Το 1982 αρχίζει να εξασκεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού 

στην Αλεξάνδρεια.
Παράλληλα εισέρχεται με κατατακτήριες εξετάσεις στη Νομι-

κή Σχολή του ΑΠΘ.
Το 2006 παίρνει το πτυχίο της Νομικής, και το 2017 αριστεύ-

ει στις εξετάσεις για τη άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγό-
ρου, ενώ σήμερα είναι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο 
παρά το Πρωτοδικείο Βέροιας.

Πλούσια είναι και η πολιτική του δράση. Διετέλεσε τρεις τε-
τραετίες Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Εκλέχτηκε 
Νομαρχιακός Σύμβουλος Ημαθίας με την παράταξη του Γιάννη 
Σπάρτση.

Η επαγγελματική και συνδικαλιστική του δράση είναι επίσης 
αξιόλογη καθώς διετέλεσε πρόεδρος στο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
Ημαθίας επί δύο θητείες.

 Για ελλιπή αστυνόμευση της πόλης και της περιοχής Αλεξάν-
δρειας, απόρροια  των ελλείψεων  σε έμψυχο δυναμικό και μη-
χανοκίνητο εξοπλισμό του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, 
κάνει λόγο ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, σε επιστολή του Δ.Σ. 
προς τον ημαθιώτη Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυ-
σοχοϊδη,  τον ημαθιώτη υφ. Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, 
τον βουλευτή Τάσο Μπαρτζώκα,  τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας  
Κώστα Καλαϊτζίδη, τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρί-
νη, τον  Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας Διονύση Κούγκα και τον 
διοικητή του Τμήματος Αλεξάνδρειας Νικ. Κυριακίδη, τονίζοντας 
συγκεκριμένα τα εξής:.

«Σε μια πόλη που μας έχει όλους ανάγκη, η Αστυνομία  μαζί με 
τους αρμόδιους Φορείς παίζουν πρωταγωνιστικό  ρόλο στην ομαλή 
συνύπαρξη των πολιτών της.

Σας αναφέρουμε τα γεγονότα όσον αφορά τις ενέργειες και τα 
πιστεύω του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας τα τελευταία δύο χρόνια.

1) Αρχές Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε το γραφείο του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών  κ. Βεσυρόπουλου , με θέμα τις ελλείψεις του 
Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας  σε έμψυχο δυναμικό και 
μηχανοκίνητο εξοπλισμό. Η απάντηση που λάβαμε ήταν πως τα 

ζητήματα έχουν δρομολογηθεί. Εφτά μήνες αργότερα δεν έχει γίνει 
τίποτα.

2) Ύστερα από επίσκεψή μας στον Αστυνομικό Διευθυντή Η-
μαθίας κ. Κούγκα του εκθέσαμε τους προβληματισμούς μας για 
την ελλιπή αστυνόμευση της πόλης μας και το μηδενικό αριθμό 
οχημάτων.

Η απάντηση του ήταν πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα οχήματα.
Κύριε  Διευθυντά και οι άλλες  πόλεις  έχουν την ίδια δύναμη του 

ενός περιπολικού οχήματος όπως η πόλη μας η Αλεξάνδρεια ;;;;;
3) Πριν ένα χρόνο σε συνάντησή μας με τον Αντιπεριφερειάρχη 

Ημαθίας    κ. Καλαϊτζίδη  για το ίδιο θέμα, του ζητήσαμε να παρα-
χωρήσει ένα όχημα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τις 
ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας. Η απάντηση 
ήταν θετική.

Ένα χρόνο αργότερα δεν έχει γίνει τίποτα.
4) Σε συνάντηση με το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Α-

λεξάνδρειας κ. Κυριακίδη, με θέμα την καλύτερη αστυνόμευση της 
πόλης μας, η απάντηση του ήταν η εξής: «α)Υπάρχει έλλειψη του 
ήδη μειωμένου προσωπικού λόγω αποσπάσεων και β) μετά από 
αναφορές του ίδιου προς τη Διεύθυνση για οχήματα δεν έχει γίνει 

τίποτα !!!!!
5) Το ίδιο θέμα της έλλειψης οχημάτων τέθηκε και στο Βουλευτή 

Ημαθίας    κ. Μπαρτζώκα  από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. Αλεξάνδρει-
ας.

Απάντηση για την ώρα δεν έχουμε λάβει !!!!!
6) Κύριε  Δήμαρχε, ως πρώτος πολίτης της πόλης:
α) Είστε ικανοποιημένος από την αστυνόμευση της πόλης;;;;;
β) Πιστεύετε ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία σας η ασφάλεια της 

πόλης;;;;;
γ) Με βάση την εικόνα της αστυνόμευσης και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

της πόλης φαίνεται πως είστε  αμέτοχος!!!!!
7) Κύριε Χρυσοχοϊδη , Υπουργέ  Προστασίας του Πολίτη και  

ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ   μας.
    Το πρόβλημα της αναρχίας και ανομίας δεν είναι μόνο στην 

Αθήνα και  στην περιοχή των Εξαρχείων. Για τον τόπο που γεννη-
θήκατε και ξεκινήσατε την πολιτική σας καριέρα, θα δείξετε έμπρα-
κτα ενδιαφέρον ή    δεν σας ενδιαφέρει;;;;;

Κλείνοντας……….
Κύριοι σας θέτουμε προ των ευθυνών σας
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ;;;;;»

Συνελήφθη ανήλικος  
για απόπειρα κλοπής ποδηλάτων

Συνελήφθη  στις  19 Μαΐου 2020 το μεσημέρι από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας ένας ανήλικος, καθώς κατελή-
φθη να προσπαθεί να αφαιρέσει μαζί με συνεργό του από κοινό-
χρηστο χώρο οικοδομής στην Βέροια, δύο ποδήλατα αξίας 600 
ευρώ. Επιπλέον συνελήφθη μία γυναίκα για παραμέληση επο-
πτείας του ανηλίκου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας 
Βέροιας.

Συνελήφθη για καλλιέργεια
 δύο δενδρυλλίων 

 κάνναβης στην αυλή του
Συνελήφθη στις 19 Μαΐου 2020 το πρωί από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας ένας άνδρας, διότι σε έρευνα της 
οικίας του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στην αυλή, δύο δενδρύλ-
λια κάνναβης ύψους άνω του ενός μέτρου, τα οποία εκριζώθηκαν 
και κατασχέθηκαν. Επίσης, βρέθηκαν στην οικία του και κατασχέ-
θηκαν 120 σπόροι κάνναβης.

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας: 
Σιγή ιχθύος από Χρυσοχοίδη και τοπικές αρχές 

για την ελλιπή αστυνόμευση της περιοχής

Ελευθέριος Αβραμόπουλος και Κίμων Παράσχου, νέοι διοικητές 
στις δομές φιλοξενίας προσφύγων Βέροιας και Αλεξάνδρειας



Έναν σημαντικό διεθνή 
διαγωνισμό σύνθεσης έρ-
γων για δύο κλασικές κι-
θάρες ολοκλήρωσε τον 
Απρίλιο το Διεθνές Φεστι-
βάλ Κιθάρας Βέροιας (Δ-
ΦΚΒ) με 27 συμμετοχές 
από Ολλανδία, Βέλγιο, Ι-
ταλία, Ρουμανία, Ισλανδία, 
Χιλή, Ουκρανία, Ιαπωνία, 
Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, 
Καναδά, Γερμανία, ΗΠΑ, 
Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία 
και φυσικά Ελλάδα.

Ο Διαγωνισμός Σύνθε-
σης ήταν διετής, προκη-
ρύχθηκε για τα έτη 2019 
- 2020 και διενεργήθηκε 
υπό την επίβλεψη του ε-
γνωσμένου κύρους συν-
θέτη και κιθαριστή Dusan 
Bogdanovic (SRB/USA). 

Παρά τους περιορι-
σμούς της πανδημίας ο 
διαγωνισμός διεξήχθη κα-
νονικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Η κριτική επιτροπή 
συνεδρίασε διαδικτυακά και εξέδωσε αποτελέσματα.

Σειρά τώρα έχει η έκδοση των βραβευμένων έργων 
με χορηγία του διεθνούς Καναδικού Εκδοτικού Οίκου 
“Les Productions d’OZ”, που εξασφάλισε το ΔΦΚΒ. Η 
διεθνής αυτή έκδοση αποτελεί ορόσημο για το φεστιβάλ, 
καθώς διά αυτής προβάλλεται το έργο του φεστιβάλ και 
της διοργανώτριας ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας σε όλο τον 
μουσικό κόσμο και θα αποτελεί μόνιμη παρακαταθήκη 
του οράματός της για τον πολιτισμό.

Σε δεύτερο χρόνο, τα καταξιωμένα κιθαριστικά ντου-
έτα “Duo Melis” (Αλέξης Μουζουράκης - Susana Prieto), 
“D&A GuitarDuo” (Δημήτρης Κουρζάκης - Άγγελος Μπό-
τσης) και “Duo Kontaxakis - Ivanovich” (Μιχάλης Κοντα-
ξάκης - Dejan Ivanovic) θα προσφέρουν στο φεστιβάλ 
την ηχογράφηση των βραβευμένων έργων, που θα 
κυκλοφορήσουν σε CD από την Πολωνική δισκογραφική 
εταιρία QBK Records.

Το πρότζεκτ της έκδοσης και ηχογράφησης θα περι-
λαμβάνει το σύνολο των βραβευμένων έργων  και θα 
έχει τον γενικό δίγλωσσο τίτλο:

 “Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας 2019-2020: 
Βραβευμένα Έργα Διαγωνισμού Σύνθεσης”.  “Veria 
International Guitar Festival 2019-2020: Composition 
Competition Prized Works”. Διεθνής Διαγωνισμός Σύν-
θεσης 2020

1ο Βραβείο: “Parhelia” του Konstantin Vassiliev_RUS
2ο Βραβείο: “Primera Linea” του Mauro Godoy 

Villalobos_SWE
3ο Βραβείο: “The Journey” του Francesco Sgambati_

ITL

Βραβείο ηχογράφησης: “Repetitive Concert Etudes” 
του Gulli Bjornsson_ISL

Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης 2019
1ο Βραβείο: Egkainia του Κωνσταντίνου Μανωλκί-

δη_GRE
2ο Βραβείο: The Magic Phoenix του Konstantin 

Vassiliev_RUS
3ο Βραβείο: Prelude and Dance III & IV for two 

guitars του Σταύρου Αγγέλου_GRE  Κριτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Dusan Bogdanovic (SRB/USA), συνθέτης και σολίστ 

κιθάρας
Μέλη:
Αλέξης Μουζουράκης (GRE), σολίστ κιθάρας
Susana Prieto ((ESP), σολίστ κιθάρας
Νίκος Ντρέλας (GRE), συνθέτης
Feliu Gasul y Altisent (CAT), συνθέτης και σολίστ κι-

θάρας
Το ΔΦΚΒ του 2020 - με την εξαίρεση του Διαγωνι-

σμού Σύνθεσης - αναβλήθηκε λόγω πανδημίας και θα 
διεξαχθεί 28 με 31 Οκτωβρίου 2020. Αναμένεται με 
μεγάλο ενδιαφέρον καθώς, για άλλη μία χρονιά, σολίστ 
από το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα θα επισκεφθούν 
τη Βέροια, ενώ διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο ανα-
μένονται στους καταξιωμένους πλέον Διαγωνισμούς του, 
με κορωνίδα το Διαγωνισμό Κοντσέρτου για κιθάρα και 
συμφωνική ορχήστρα!

Πληροφορίες - συμμετοχή: www.veriaguitarfestival.gr
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Κουρζάκης
Διοργάνωση: ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας - Δημοτικό Ωδείο 

ΚΕΠΑ
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 
21:00.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 

13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00, 

15:00, 17:30, 19:45, 22:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30, 

13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Την Κυριακή 24 Μαΐου
Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας: Εκδηλώσεις 

Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντί-
ων Νάουσας - Εθνική Βιβλι-
οθήκη Αργυρουπόλεως «Ο 
Κυριακίδης» και η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ημαθίας, τι-
μώντας την ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού, διοργα-
νώνουν Εκδηλώσεις Μνή-
μης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου την 
Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Το 
πρόγραμμα των εκδηλώσε-
ων έχει ως εξής:

7:00 π.μ. | Ιερός Ναός 
Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος Νάουσας

Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία | Τέλεση μνημοσύ-
νου με τη χοροστασία του 
Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ.κ. Παντελεή-
μων

11:15 π.μ. | Κεντρική 
Πύλη Δημοτικού Πάρκου

Επιμνημόσυνη δέηση 
στο Μνημείο Γενοκτονίας | 
Ομιλία από την κα. Δεμερ-
τζίδου Μαρία, φοιτήτρια και υπεύθυνη του εργαστηρίου παράδοσης της 
Ε.Λ.Π.Ν. | Κατάθεση στεφάνων | Εθνικός Ύμνος

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένη φυσική παρουσία 
και τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας για την απο-
φυγή διασποράς του COVID-19.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΕΠΑ: Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 
ο Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης 

-Ποιοι συμμετέχοντες βραβεύτηκαν



Ευοδώθηκαν οι συνεχείς προσπάθειες από το  Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων, για άνοιγμα και της αγοράς της Νότιας Κορέας στο 
ελληνικό ακτινίδιο δίνοντας έτσι ακόμη μία αποφασιστικής σημασίας ώθηση 
στην εξαγωγή του σημαντικού αυτού αγροτικού προϊόντος της πατρίδας μας.

Η αρμόδια νοτιοκορεατική αρχή πιστοποίησε την ολοκλήρωση της φυτο-
ϋγειονομικής διαδικασίας εξαγωγής ελληνικού ακτινιδίου προς τη Ν. Κορέα 
των 51 εκατομμυρίων κατοίκων. 

Αναμένεται πλέον η έκδοση εμπεριστατωμένων οδηγιών από το ΥΠΑΑΤ 
τόσο προς τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές ελεγκτικές αρχές όσο και προς 
τους εξαγωγείς.  Τον Νοέμβριο του 2019 κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της 
χώρας αυτής επισκέφθηκε την Ελλάδα με σκοπό την αξιολόγηση του φυτοϋ-
γειονομικού καθεστώτος των ελληνικών οπωρώνων ακτινιδίου και συσκευα-
στηρίων των ενδιαφερόμενων Ελλήνων εξαγωγέων.  

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης χαιρέ-
τισε την εξέλιξη αυτή τονίζοντας ότι επιβραβεύθηκαν οι άοκνες προσπάθειες 

αφενός των 
Υ π η ρ ε σ ι ώ ν 
του Υπουργεί-
ου, αφετέρου 
των Ελλήνων 
πα ρ α γ ω γ ώ ν 
α κ τ ι ν ι δ ί ο υ , 
προσθέτοντας 
ότι θα συνεχί-
σει την προ-
σπάθεια γ ια 
το άνοιγμα και 
άλλων αγορών 
με σκοπό την 
π ρ ο ώ θ η σ η 
των εξαιρετι-
κών ελληνικών 
α γ ρ ο τ ι κ ώ ν 
προϊόντων.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη 

και της Μαρίνας, το γένος Ρωσσάκη 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΒΟΥΛΓΑΡΗΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου και της Πανα-
γιώτας, το γένος Χατζηευστρατίου που 
γεννήθηκε στην Κομοτηνή και κατοικεί 

στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροι-
ας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΔΟΥΡΔΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νι-

κολάου και της Ελευθερίας, το γένος 
Σαρακατσιάνου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Θεσ/νίκη και η 
ΤΣΑΚΝΑΚΗΕΥΔΟΚΙΑ του Νικολάου 
και της Σουσάνα, το γένος Βασιλειά-
δου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στα Καβάσιλα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Δημητρίου Καβάσιλας Ημαθίας.

Από τηνΝ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑΗΜΑΘΙΑανακοινώνο-
νταιταεξής:

« Το νομοσχέδιο, που συνέταξε η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ 
χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με τους αρμό-
διους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, δρομολογεί 
μια θλιβερή οπισθοδρόμηση στις αντιεκπαιδευτικές ρυθ-
μίσεις των αλήστου μνήμης υπουργών Διαμαντοπούλου 
και Αρβανιτόπουλου. Σχεδιάζονται νέα εμπόδια  στη μόρ-
φωση της νέας γενιάς, διογκώνονται οι ταξικοί φραγμοί 
στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διευρύ-
νεται ο χώρος για την εμπορευματοποίηση της γνώσης. 
Ουσιαστικά, επανέρχονται οι πλέον συντηρητικές ρυθμίσεις που τόση 
ζημιά επισώρευσαν στην εκπαίδευση πριν καταργηθούν από την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ότι είναι δημόσιο και δημοκρατικό, επειδή ακριβώς είναι κοινωνι-
κό, με μια προκρούστεια πρακτική πρέπει να μπει στα καλούπια της 
ιδιοτέλειας, της πειθάρχησης και της χειραγώγησης.

Η σημερινή κυβέρνηση:
1) Μετατρέπει το σχολείο (Γυμνάσιο και Λύκειο) σε ένα απέραντο εξε-

ταστικό κέντρο, αυξάνοντας τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα σε όλες 
τις τάξεις του Γυμνασίου (σχεδόν τα διπλασιάζει από 12 σε 21), θεσμο-
θετώντας την τράπεζα θεμάτων σε όλο το Λύκειο καθιστώντας αναιτιολό-
γητα πολύ πιο δύσκολη τη διαδικασία προαγωγής και απόλυσης.

2) Πιστή στο δόγμα «νόμος και τάξη» και στην εκπαίδευση, επιχει-
ρεί την αυστηροποίηση των ποινών των μαθητών και μαθητριών, ε-
παναφέροντας ακραίες αναχρονιστικές ρυθμίσεις, που καταργήθηκαν 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (πολυήμερες αποβολές), δίνοντας εκ 
νέου βάρος στην τιμωρία και όχι την πρόληψη και την παιδαγωγική 
διαδικασία.

3) Η αξιολόγηση ως θεσμική λειτουργία υπήρχε, με το νομοθετημέ-
νο πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο νόμου επαναφέρει μια 
αυταρχική μορφή εσωτερικής και κυρίως πολλαπλής εξωτερικής αξιο-
λόγησης για σχολεία και εκπαιδευτικούς, με τιμωρητική σκοπιμότητα.

4) Αυξάνει τον αριθμό των πρότυπων σχολείων, με απροσδιόρι-
στα κριτήρια, χωρίς να αναλογίζεται τις καταστροφικές επιπτώσεις 
που αυτό θα επιφέρει συνολικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουρ-
γώντας έτσι, συνειδητά και σκόπιμα, σχολεία δύο κατηγοριών.

5) ``ΚλείνεΙ΄΄ ΕΠΑΛ, θεσμοθετώντας ηλικιακό όριο και αποκλείο-
ντας την επαναφοίτηση αποφοίτων  λυκείου.

6) Επιχειρεί να περάσει και άλλες δυσμενείς αλλα-
γές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, όπως 
την αύξηση των ετών ποινής στους αναπληρωτές εκ-
παιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία,

7) Επιδιώκει να αλλάξει την ίδια τη φιλοσοφία του 
νηπιαγωγείου δίνοντάς του χαρακτηριστικά Γυμνασίου 
με εκτεταμένη εισαγωγή ξεχωριστών διδακτικών αντι-
κειμένων (!), αγνοώντας τα αναλυτικά προγράμματα και 
τα περί διαθεματικότητας και ολιστικής γνώσης, την ίδια 
την έννοια της Προσχολικής Αγωγής.

8) Βηματίζοντας προς τα πίσω, με το σχέδιο νόμου 
αυξάνει τον ανώτερο αριθμό μαθητών/τριών σε νηπιαγωγεία και δη-
μοτικά, ανά τμήμα  από 22 μέχρι και σε 26, σε απόλυτη αντίθεση με 
κάθε παιδαγωγική θεωρητική αρχή και εμπειρία.

9) Η λειτουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από 
ΑΕΙ η τα θερινά προγράμματα σπουδών δεν αποτελούν καινοτομία.  
Το νέο που εισηγείται το σχέδιο νόμου είναι η δημιουργία ενός προ-
γεφυρώματος ιδιωτικοποίησης στο πεδίο των δημόσιων Πανεπιστη-
μίων, με επικίνδυνες ασάφειες τυπικής συγκρότησης και λειτουργίας, 
διδάκτρων, διαβάθμισης πτυχίων που διαμορφώνουν εν συνόλω 
προσχεδιασμένα ελλείμματα νομιμότητας.

10) Η εισαγωγή βαθμολογικών κριτηρίων στις μετεγγραφές είναι 
απαράδεκτη, δεδομένου του γεγονότος πως η αναγκαιότητα των με-
τεγγραφών είναι κοινωνικής φύσης. Πρόκειται για επίδειξη κοινωνικής 
αναλγησίας εν ονόματι μιας καλύτερης η χειρότερης βαθμολογικής 
επίδοσης.

11) Στην διαδικασία ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών στα ΑΕΙ, ανα-
δεικνύεται η πολιτική αλλεργία της ΝΔ σε κάθε έννοια ουσιαστικής 
δημοκρατικής λειτουργίας.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, είναι ηθικά αδίστακτη και κοινωνικά 
ανάλγητη. Αντί να θέσει τις πολιτικές της στη βάσανο της δημοκρατι-
κής διαβούλευσης και αντιπαράθεσης, σε εύλογο χρόνο, επιλέγει την 
επιβολή σιωπητηρίου. Δυστυχώς για την ίδια και τη κυβέρνηση, τα 
μαθήματα Δημοκρατίας δεν διακόπτονται ποτέ…

Η κυβέρνηση ανοίγει στην Παιδεία τον ασκό του Αιόλου. Βάζει κά-
μερες και νομιμοποιεί την απουσία των μαθητών από το σχολείο. Η 
νέα διαδικασία ξεφεύγει από την αναγκαστική διαχείριση μιας κρίσης 
και γίνεται μόνιμη κατάσταση η εξαίρεση.

Ν.ΕΣΥΡΙΖΑΗΜΑΘΙΑΣ

Μ. Βορίδης: Το ελληνικό 
ακτινίδιο «κατακτά» 
και τη Ν. Κορέα των 
51 εκατομ. κατοίκων

Αναχρονισμός και νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία 
το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια

22 -31 Μαΐου 
Β΄ Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη 

στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό
 
Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 

η Β΄ Ιατρική Εβδομάδα του Αγίου Λουκά 
φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως www.imverias.gr, το αντίστοι-
χο κανάλι μας στο Youtube και τη σελίδα 
μας στο Facebook https://www.facebook.
com/IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Πρόγραμμα
• Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, 8.30 

μ.μ. Μετάδοση εκπομπής έναρξης της Ια-
τρικής Εβδομάδος – Μηνύματα Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος και 
των συνδιοργανωτών ιατρικών φορέων

• Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. 
Μετάδοση ενημερωτικής ιατρικής εκπο-
μπής (θεματολογία ΩΡΛ)

• Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. 
Μετάδοση της θεατρικής παράστασης «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Εργάτης στον α-
μπελώνα του Κυρίου» 

• Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. Μετάδοση ενημερωτικής ιατρικής εκπο-
μπής (θεματολογία σχετική με τις επιδημίες )

• Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 6.30 μ.μ Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός για την 
εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά

• Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 7.45 π.μ Αρχιερατική θεία Λειτουργία για την 
εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά

• Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 6.30 μ.μ Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός 
και παράκληση του Αγίου Λουκά από την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

• Κυριακή 31 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. Μετάδοση του ορατορίου «Αγάπησα το 
μαρτύριο: Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, των πασχόντων ιατρός και λιμάνι» -  Λήξη Ιατρι-
κής Εβδομάδος

 Διοργάνωση
Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
(επιστημονική συνεργάτης: κ. Βασιλική Κώστα, καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ)
σε συνεργασία με: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Νοσοκομείο Βέροιας Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας

Ευχαριστήριο  
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά τον 
εκδοτικό οίκο Super Curse ELT PUBLISHING και προσωπικά τον κύριο Γερά-
σιμο Καλλιγά, για την νέα χορηγική χειρονομία του, να χαρίσει μεγάλο αριθμό 
από μάσκες προστασίας του προσωπικού και των φιλοξενούμενων παιδιών μας, 
απέναντι στην πανδημία. Για μία ακόμη φορά η Επιχείρηση και ο κύριος Καλλιγάς 
στέκεται αλληλέγγυος στο έργο μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί επίσης θερ-
μά το τμήμα μπάσκετ του Φιλίππου Βεροίας και προσωπικά τον Διευθυντή του κύ-
ριο Ηλία Λαζό, για την προτροπή να κατατεθούν δωρεές αντί στεφάνου στη μνήμη 
του Δημήτρη Γκίμα.

Ευχαριστούμε επίσης:
1.Την Εταιρεία NOVACERT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Ε.Π.Ε. για τη δωρεά ποσού 150€ στη μνήμη του Δημήτρη Γκίμα.
2.Τον κύριο Γιάννη Στεργίου για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του Δημήτρη 

Γκίμα.
3.Τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνή-

μη του Δημήτρη Γκίμα.
4.Τον κύριο Χρήστο Χατζηνάκο, για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη του Δημή-

τρη Γκίμα.
5.Ανώνυμο φίλο, για τη δωρεά ποσού 20€ στη μνήμη του Δημήτρη Γκίμα.
6.Ανώνυμο κύριο, για τη δωρεά ποσού 200€.
7.Ανώνυμη κυρία, για τη δωρεά ποσού 50€.
8.Τον Σύλλογο Καθηγητών του 6ου Γυμνασίου Βεροίας για τη δωρεά ποσού 

48€ αντί στεφάνου στη μνήμη του πατέρα του συναδέλφου τους Δημήτρη Κουγι-
ουμτζίδη.

9.Την κυρία Άννα Τζώρτζου, για τη δωρεά ποσού 30€.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου και μη-
τέρας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΣΙΝΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα,

Οι λοιποί συγγενείς

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                       
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔ. 59132
ΤΗΛ: 23310 60940
ΦΑΞ: 23310 75940
MAIL:divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 2020-2021
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2020-2021  
Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας 

Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 
Β΄4249/5-12-2017)  οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγρα-
φής-επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαϊου έως 31 
Μαϊου  κάθε έτους και σε όλη την διάρκεια του έτους εφό-
σον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθε-
σμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών και των περι-
οριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή 
της διάδοσης του κορωναϊού και την αποφυγή ταλαιπωρίας 
των γονέων, προτείνουμε η περίοδος υποβολής αιτήσεων 
εγγραφών-επανεγγραφών να οριστεί για την τρέχουσα 
και μόνο περίοδο από  25 Μαϊου  έως 15 Ιουνίου και θα 
γίνονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, κατόπιν 
τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Φορέα .

Δικαίωμα εγγραφής στο Βρεφικό Σταθμό  έχουν βρέφη 
ηλικίας από οκτώ (8) μηνών έως 2,5 ετών ( την 1η Σεπτέμ-
βρη)  .Οι αιτήσεις θεωρούνται πλήρεις και μοριοδοτούνται 
εφόσον έχουν συμπληρωθεί και αξιολογηθεί τα δικαιολογη-
τικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις  ως προς την ηλικία 
των βρεφών που φιλοξενούνται στο Σταθμό. Αιτήσεις των 
οποίων τα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα προσκομι-
σθέντα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς και δε 
μοριοδοτούνται. 

Σε περίπτωση γονέων που επιθυμούν την επανεγγραφή 
του παιδιού τους οφείλουν να ακολουθήσουν τις τυπικές 
διαδικασίες που ορίζονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λει-
τουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
(ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εγγραφή των βρεφών στο  Βρεφονηπιακό Σταθ-

μό απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση  της μητέρας ή του πατέρα .  
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ό-

που αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
παιδιού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης 
και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς μήνες πριν της 
ανακοίνωσης. Στις επανεγγραφές στη περίπτωση που δεν 
υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για 
το σχετικό δικαιολογητικό μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη 
δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τη μη μεταβολή των 
στοιχείων της οικογενειακής κατάσταση.

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργα-
ζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υ-
ποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους 
των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης 
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασι-
ακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο 
πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής 
ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

 δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανερ-
γίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

ε)  Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας του ,με τα εμβόλια που προβλέπονται 
κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 
2020 που αφορά εισοδήματα του 2019. 

ζ)  Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων 

εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση 
είναι η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων 
και των τέκνων τους.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με μοριοδότηση, με την  
οποία  διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα 
στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των αιτήσεων και απο-
φεύγεται κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινω-
νικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Σταθμών του 
Δήμου Βέροιας. Η επιλογή των παιδιών που θα εγγραφούν 
την περίοδο 2020-2021 στο  Βρεφικό Σταθμό « Θ. Ζωγιο-
πούλου» του Δήμου Βέροιας ,θα γίνει με κριτήρια βάσει μο-
ρίων που θα υπολογίζονται σύμφωνα με την οικογενειακή, 
οικονομική και εργασιακή κατάσταση της οικογένειας .

Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης   ,οι γονείς ενημε-
ρώνονται από το γραφείο του Σταθμού ή από το  face book  
του Σταθμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου 

2020 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Εμμανουήλ Στ. Γεωργιάδης σε ηλικία 
78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

CMYK

Πέμπτη 21-5-2020

13:30-17:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-
ΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

Φαρμακεία

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
 1)  Την εταιρία των αδερφών Γαλλίκα για την προσφορά 

κρεάτων για τα δέματα του Πάσχα στη μνήμη της αγαπημένης 
του  θείας Φρειδερίκης (Κίκια) Καρανάσιου Τσούκα.

2)  Τους υπαλλήλους της Π.Υ. Βέροιας για τη δωρεά των 65 
Ευρώ στη μνήμη του Μπόσκου Κων/νου,  πατέρα του συνα-
δέλφου τους Μπόσκου Νικόλαου.



Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Νάουσας 
Δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίιάζει η  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας,  την Πέμπτη 21-5 

-2020,  από τις 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσι-
ας διάταξης.

1 Έγκριση ή μη δαπανών 2ης συνάντησης τοπικών φορέων υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος «INTERREGEUROPECult-CreaTE» για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Δημιουργικού και Πολιτιστικού 
Τουρισμού στη Νάουσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2 Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους  
3 Έγκριση ή μη, της 5ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και της συνολικής προ-

θεσμίας περαίωσης του 
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 
67/2017) ,κατά (3) τρεις 
μήνες  έκαστη -με αναθε-
ωρήσεις

4 Έγκριση ή μη της 
διενέργειας, τον καθορι-
σμό  της διαγωνιστικής 
διαδικασίας (συνοπτικός 
διαγωνισμός), το κριτήριο 
κατακύρωσης, την έγκρι-
ση ή μη των   τεχνικών 
προδιαγραφών - ενδει-
κτικού προϋπολογισμού  
και τον καθορισμό των 
όρων διενέργειας του δι-
αγωνισμού, για τις «ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ 
ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ »  

Ο ΤΑΡ ολοκληρώνει 
την εισαγωγή φυσικού αερίου 

στο ελληνικό τμήμα του αγωγού  
Στ ι ς  20  Μα ΐου 

2020, ο Διαδριατι-
κός Αγωγός Φυσικού 
Αερίου (TAP AG) ξε-
κίνησε, στο πλαίσιο 
της θέσης του σε δο-
κιμαστική λειτουργία 
(commissioning), την 
εισαγωγή φυσικού αε-
ρίου και στο τελευταίο 
τμήμα του αγωγού 
στην Ελλάδα, από την 
Π.Ε. Σερρών έως την 
Ιεροπηγή Καστοριάς 
και τα ελληνο-αλβανι-
κά σύνορα. 

Η εισαγωγή αερίου 
και στα 550 χλμ. του 
ελληνικού τμήματος 
του αγωγού, διαδικα-
σία που ξεκίνησε τον 
Νοέμβριο του 2019, 
συνιστά σημαντικό 
ορόσημο στο δρόμο 
για την ολοκλήρωση 
του έργου. Κατά τη διαδικασία του commissioning ελέγχεται ότι η υποδομή είναι ασφαλής και έτοιμη για λειτουργία, σύμφωνα 
με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του commissioning και μετέπειτα, στη φάση εμπορικής λειτουργίας του 
αγωγού, εφαρμόζονται  σύγχρονες μέθοδοι 24ωρης παρακολούθησης και πραγματοποιούνται έλεγχοι για τη διατήρηση της 
ακεραιότητας και ασφάλειάς του.   

Ταυτόχρονα, όμως, είναι απαραίτητη η συμβολή και συνεργασία όλων όσων δραστηριοποιούνται ή πραγματοποιούν εργα-
σίες κοντά στον αγωγό ΤΑΡ. Για αυτό, όσοι σχεδιάζουν εργασίες πλησίον του αγωγού και/ή των εγκαταστάσεών του, παρακα-
λούνται να ακολουθούν τις σχετικές Οδηγίες ασφαλείας που είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΡ. 

Στις Οδηγίες αυτές υπάρχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες που μπορούν ή όχι να πραγματοποιηθούν κατά μήκος 
της όδευσης του αγωγού, τις Ζώνες «Περιορισμών Κυριότητας» και «Περιορισμού Δόμησης» του ΤΑΡ, αλλά και για τις απα-
ραίτητες ενέργειές τους σε περίπτωση εργασιών ή έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, ο ΤΑΡ έχει θεσπίσει τη Γραμμή Επικοινωνίας και Αναφορών 213 010 4500 (αστική χρέωση, Δευτέρα-Παρασκευή, 
09:00-17:00) στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσουν εργασίες πλησίον του αγωγού, καθώς 
και τις 24ωρες Γραμμές Έκτακτης Ανάγκης 210 555 0040 (αστική χρέωση) ή 800 118 1881 (κλήσεις μόνο από σταθερά, χωρίς 
χρέωση) για έκτακτα περιστατικά.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας εφιστά την 
προσοχή στους πολίτες και ιδιαίτερα σε 
όσους ασχολούνται με αγροτικές εργασίες,  
λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης 
καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπη-
ρεσίας  (Ε.Μ.Υ.), που θα ισχύει από σή-
μερα  Πέμπτη 21/05/2020 μέχρι και αύριο 
Παρασκευή 22/05/2020. 

Πιο αναλυτικά, καλούνται οι δημότες:
-Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και 

τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι 
φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία 
μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, 
την ραγδαία βροχόπτωση ή χαλαζόπτωση 
και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματι-
σμούς ή ζημιές. 

-Να αποφύγουν τις εργασίες υπαίθρου 
κατά την διάρκεια εκδήλωσης των επικίν-
δυνων καιρικών φαινομένων. 

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρ-

ρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη 
διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, 
αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος 
της εκδήλωσής τους.

-Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη 
διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύ-
γουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην 
εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά 
μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέ-
ρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πο-
λύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες 
των αρμοδίων φορέων και αρχών, όπως  
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τροχαία κλπ 

-Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των 
μετακινήσεών τους, ώστε να αποφύγουν 
την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

-Αν πρόκειται να μετακινηθούν, θα πρέ-
πει να  ενημερωθούν για τον καιρό και την 
κατάσταση του οδικού δικτύου. 

-Να αποφύγουν τις άσκοπες μετακι-
νήσεις κατά την 
διάρκεια αιχμής 
των φαινομένων. 

Ο ι  υ π η ρ ε -
σίες του Δήμου 
θα βρ ίσκοντα ι 
σ ε  κ α τ ά σ τ α -
ση ετοιμότητας 
και  επιφυλακής, 
προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν 
πιθανά προβλή-
ματα που θα δη-
μιουργηθούν από 
την  εκδήλωση 
των έντονων φαι-
νομένων. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ

του Κων/νου και της Σπαθούλας, το 
γένος Θεοδωρακοπούλου, που γεν-
νήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
κατοικεί στο Μετόχι Ημαθίας και η Α-
ΡΑΜΠΑΤΖΗΑΡΙΣΤΟΥΛΑτου Στέργιου 
και της Θωμαής, το γένος Τσομπανί-
δου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας στη Μελίκη Ημαθί-
ας.

Οδηγίες του Δήμου 
Νάουσας προς τους 

πολίτες για την 
επιδείνωση του καιρού
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Συγχαρητήρια του 
Δημάρχου Νάουσας 
για την άνοδο του 
«Ζαφειράκη» στην 
Α1 Κατηγορία της 
handball premiere

Ο Δήμαρχος Νά-
ουσας Νικόλας Κα-
ρανικόλας με αφορμή 
την επιτυχή ανέλιξη 
της ανδρικής ομάδας 
χάντμπολ του Ε.Γ.Σ. 
Νάουσας «Ο Ζαφει-
ράκης»  και την άνοδό 
της  στην Α1 Κατηγο-
ρία  έκανε την ακόλου-
θη δήλωση: 

«Εκφράζω τα θερ-
μά μου συγχαρητήρια 
στην διοίκηση, τον 
προπονητή και τους α-
θλητές της ανδρικής ομάδας χάντμπολ του «Ζαφειράκη 
για την φετινή επιτυχημένη της πορεία και την επιστρο-
φή της στη Α1 Κατηγορία της handball premiere. Η 
επιτυχία αυτή ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την 
φετινή προσπάθεια των αθλητών και της  «οικογένειας» 
του «Ζαφειράκη». Η Νάουσα διαθέτει μακρά αθλητική 
παράδοση  και η επιτυχία της ανδρικής ομάδας χά-
ντμπολ αποδεικνύει, περίτρανα, πως ο αθλητισμός της 
περιοχής μας διαθέτει σθένος, δυναμική, επιτυχημένο 
παρόν αλλά και ελπιδοφόρο μέλλον».

  Ο Δήμος Βέροιας με αφορμή τις νέες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την β΄φάση επανεκκίνησης του Αθλητισμού από τις 18 Μαίου 2020 και σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ. αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ. 30608 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1868/Β/17-5-20) – Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικρά-
τειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ στους αθλητικούς συλλόγους που προτίθενται να επαναξεκινήσουν 
τη λειτουργία τους για τους αθλητές άνω των 13 ετών, εντός των αθλητικών χώρων των σχολικών συγκροτημάτων ότι παρακαλούνται πριν ξεκινήσουν την οποιαδήποτε δραστηριότητα να το δηλώσουν πρώτα 
στη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κ. Μουστάκα 2331350596) ώστε να ληφθούν προηγουμένως τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και τα πρωτοκολλά που ισχύουν για τo 
κάθε άθλημα.

Επαναλειτουργία αθλητικών χώρων και γυμναστηρίων 
εντός σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Βέροιας

Το στέμμα του πρωταθλητή φό-
ρεσε η ομάδα χάντμπολ του Ζα-
φειράκη Νάουσας  καθώς αναδεί-
χθηκε πρωταθλήτρια στην Α2’ Ε-
θνική Κατηγορία Ανδρών και από 
του χρόνου θα αγωνίζεται στην Α1’ 
«Handball Premier», το κορυφαίο 
πρωτάθλημα της χώρας.

Μετά την απόφαση της Ομο-
σπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος 
για οριστική διακοπή των πρωτα-
θλημάτων λόγω της πανδημίας 
και τελική ανακήρυξη πρωταθλη-
τών, η ομάδα της πόλης μας που 
ήταν, ούτως ή άλλως,  πρώτη στη 
βαθμολογία ολόκληρη την σεζόν 
και χωρίς καμία ήττα, κατέκτησε 
επάξια τον τίτλο της νικήτριας του 
πρωταθλήματος.

Η «τρελή» πορεία της ομάδας 
του Ζαφειράκη στην αγωνιστική 
σεζόν που μας πέρασε, ήταν α-
ναμενόμενο αργά ή γρήγορα να φέρει τον τίτλο, ανταμείβοντας 
με το παραπάνω τόσο την κεντρική διοίκηση του «ΖΑΦ», τους 
παίκτες και το προπονητικό team, όσο και μια δραστήρια ομάδα 
ανθρώπων που πλαισιώνει τον τελευταίο καιρό διοικητικά το 
τμήμα χάντμπολ.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η ομάδα 
του Ζαφειράκη σε όλο το πρωτάθλημα, ήταν μόνη πρώτη στη 
βαθμολογία και αήττητη έχοντας στις πλάτες της συνολικά 27 
βαθμούς, 13 νίκες και μία ισοπαλία.

Η χθεσινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, παρά την οριστική 
λήξη των πρωταθλημάτων και την ανακήρυξη πρωταθλητών, 
δεν κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την άνοδο 
στην μεγάλη κατηγορία και άλλα ζητήματα  όπως η διεξαγωγή 
των αγώνων την επόμενη χρονιά, η οργάνωση του πρωταθλή-
ματος κ.α. που αναμένεται με νεώτερη ανακοίνωση να γίνουν 

γνωστά.
Όπως και να έχει , με τις εξελίξεις να τρέχουν, η αθλητική 

επιτυχία για την πόλη μας είναι πολύ μεγάλη! Η παρουσία  της 
Νάουσας, μέσω του Ζαφειράκη, σε ένα πρωτάθλημα πρώτης 
κατηγορίας και αυξημένων απαιτήσεων όπως αυτό της Handball 
Premier (της γνωστής στους πολλούς ως Α1’) πρέπει να στηρι-
χθεί σε όλα τα επίπεδα. 

Η πρόεδρος κ. Δέσποινα Ράλλη με την κεντρική διοίκηση 
του συλλόγου, σε στενή συνεργασία με την επιτροπή που έχει 
αναλάβει τα ηνία του τμήματος χάντμπολ τον τελευταίο καιρό, 
αναμένεται να πράξουν το καλύτερο δυνατό ώστε να ανταπε-
ξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της επόμενης ημέρας.  Η 
στήριξη του φίλαθλου κόσμου της Νάουσας αλλά και όλων των 
εμπλεκομένων φορέων προς τον Ζαφειράκη για την επίτευξη 
των στόχων του, είναι επιβεβλημένη! Συγχαρητήρια σε όλους!

Πρωταθλητής στο χάντμπολ ο Ζαφειράκης Νάουσας!
Άνοδος της ομάδας στην Handball Premier (A1)!

Ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυ-
γενάκης , απαντάει με την παρακάτω δήλω-
ση  για την επόμενη ημέρα στον ελληνικό 
αθλητισμό , μετά από δημοσιεύματα ΜΜΕ:

«Σχεδόν όλα τα σωματεία και οι αθλητές 
της χώρας μας επιστρέφουν στα ανοιχτά και 
κλειστά γήπεδα. Επανεκκινούμε, ατομικά και 
συλλογικά, την αθλητική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα.

Αφήνουμε πίσω δύο δύσκολους μήνες. 
Προσπαθήσαμε όλες και όλοι ξεπερνώντας 
τον εαυτό μας, συχνά και τις αντοχές μας, 
απέναντι στον κορωνοϊό. Με επιτυχία.

Συνεχίζουμε να κερδίζουμε μικρές και με-
γαλύτερες μάχες. Αλλά δεν εφησυχάζουμε. 
Δεν επαναπαυόμαστε. Τηρούμε κατά γράμμα 
τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων τους ο-
ποίους κ ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε, βήμα βήμα, στην κανονικό-
τητα με πολλά νέα δεδομένα. Βήμα βήμα, όπως δουλεύουμε ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, από την πρώτη στιγμή που ο 
Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μου εμπιστεύθηκε αυ-
τόν τον τόσο σημαντικό και πολύ απαιτητικό τομέα της κοινωνικής 
δραστηριότητας στη χώρα μας. Βήμα βήμα, για να διορθώσουμε τα 
κακώς κείμενα πολλών ετών. Να κρατήσουμε τα θετικά, να βελτιώ-
σουμε τις αρρυθμίες, να λύσουμε τα προβλήματα…

Είναι εύκολο; Καθόλου…
Για να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να μένεις ανε-

πηρέαστος. Ακούς πολλούς και πολλά, κάνεις διάλογο, συνθέτεις, 

αλλά πάνω απ’ όλα αδιαφο-
ρείς για τα συμφέροντα και 
τις «σειρήνες» που ηχούν α-
σταμάτητα. Δεν υποκύπτεις 
στις πιέσεις, ούτε επηρεάζε-
σαι από τους ευφάνταστους 
τίτλους ορισμένων ΜΜΕ.

Με αυτή τη φιλοσοφία:
• Νομοθετήσαμε τις διατά-

ξεις για τις θητείες και τα ό-
ρια ηλικίας στις Ομοσπονδίες. 
Δώσαμε το θεωρητικό πλαί-
σιο για την αναγκαία ανανέω-
σή τους.

• «Αγκαλιάσαμε» την Α-
ΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Α-
ναβαθμίσαμε τον ρόλο των 

πρωταγωνιστών, των αθλητριών και των αθλητών. ΖΗΣΕ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΑ.

• Ενισχύσαμε τις θεσμικές αρχές, με διοικητικά εργαλεία. Διευ-
κολύναμε το έργο της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τη βία. Ο καθένας μας στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. Ο ρόλος του Υφυπουργείου Αθλη-
τισμού δεν είναι επί παντός επιστητού, όπως κάποιοι ηθελημένα 
υποστηρίζουν…

• Κυρώσαμε τη σύμβαση Macolin, για να καταπολεμηθούν οι χει-
ραγωγημένοι αγώνες κι έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να 
μπει σε εφαρμογή σωστά και ολοκληρωμένα.

• Αποκαταστήσαμε το κύρος της χώρας διεθνώς στον τομέα του 
αντι-ντόπινγκ, ολοκληρώνοντας σε ελάχιστες εβδομάδες ένα μεγάλο 
μέρος των απαιτήσεων για τις οποίες δεσμευτήκαμε απέναντι στον 
WADA και την αθλητική μας κοινότητα.

Και συνεχίζουμε!
Αφήνουμε πίσω όσους νομίζουν πως μπορούν να δρουν και να 

αντιδρούν όπως έκαναν επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αλλάξει οι εποχές…
Στόχος μας είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες σε κάθε αθλητική 

δραστηριότητα, ερασιτεχνική και επαγγελματική.
Να εξορθολογήσουμε τις στρεβλώσεις που κατά κοινή ομολογία 

υπάρχουν.
Να εξυπηρετήσουμε το γενικότερο καλό. Όχι το ειδικό συμφέ-

ρον… Αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού μας.
Αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, που μας επέλεξε να κυ-

βερνήσουμε.
Σ’ αυτούς, σε όλες και όλους τους πολίτες της χώρας μας, είμα-

στε υπόλογοι. Στη σιωπηρή, αλλά μεγάλη πλειοψηφία των αθλητών 
και των φιλάθλων μας.

Είμαστε υπόλογοι στη μεγάλη ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, που 
περιμένει και άλλες αλλαγές, όπου χρειάζεται και όσο χρειάζεται.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, δεν φοβόμαστε το οπαδικό μίσος, τις 
ιδεοληψίες, τα υπόγεια συμφέροντα που υποκινούν και υπαγορεύ-
ουν δημοσιεύματα σε ορισμένα ΜΜΕ, αλλά και σε Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης. Που ενθαρρύνουν τις φωνές πόλωσης, μίσους και σύ-
γκρουσης.

Παράδοξο, λόγω εποχής, αλλά αντί να ολοκληρώνεται, αύριο 
ξεκινά και πάλι, αποφασιστικά, η αθλητική σεζόν.

Με ευχές για υγεία και ενότητα!»

Απάντηση Αυγενάκη για την επόμενη ημέρα στον ελληνικό αθλητισμό
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«Οι Πολυζωιδαίοι»
το κουβούκλιο των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης

Του Μάκη 
Δημητράκη

«Πατριάρχης» θα μπο-
ρούσαμε να πούμε της πο-
λύ γνωστής Βεροιώτικης οι-
κογένειας Πολυζωίδη υπήρ-
ξε ο Δημήτριος Πολυζωίδης 
με καταγωγή από το χωριό 
Ντουρμάνη ή Ντουρμάνι. 
Κατά μια εκδοχή η καταγω-
γή τους ήταν από το Μελέ-
νοικο Βουλγαρίας.

Το Ντουρμάνι υπήρξε οι-
κισμός ανάμεσα στα χωριά 
Τριπόταμος και Γεωργιανοί (περιοχή Βρωμοπήγα-
δο) ο οποίος καταστράφηκε το 1822, από τον αιμο-
σταγή Αμπούτ Λουμπούτ πασά, όπως έγινε και με 
πολλά άλλα χωριά της ευρύτερης Ημαθίας.

Πιθανότατα λίγο πριν τον χαλασμό του οικισμού 
η οικογένεια Πολυζωίδη μετακόμισε στη Βέροια για 
λόγους ασφάλειας και έστησε το νοικοκυριό της στη 
γωνία των οδών Αγ. Δημητρίου και Καστανιάς δίπλα 
από το αρχοντικό του Βεροιώτη ζωγράφου-γλύπτη 
Θωμά Βαφείδη.

Στο σπίτι αυτό το 1822 γεννήθηκε ο Δημήτριος 
Πολυζωίδης, γεωργοκτηνοτρόφος στο επάγγελμα 
που παντρεύτηκε την Ελένη Αντωνίου Τσιράκογλου 
με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Την Μαρία (Μα-
ριγώ), τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο.

Ο Κωνσταντίνος γεννημένος το 1858, ιδιωτικός 
υπάλληλος, κατόρθωσε, με τις ικανότητές του και 
την εργατικότητά του, να δημιουργήσει στη Βέροια 
μεγάλο κατάστημα οικοδομικών υλικών και ειδών 
κιγκαλερίας (βιομηχανικά μεταλλικά οικιακά σκεύη). 
Απέκτησε επτά παιδιά και όλα φοίτησαν στο Γυμνά-
σιο της πόλης. Μια κόρη την Ελένη και έξι αγόρια από τα οποία οι: Δη-
μήτρης, Θεμιστοκλής και Σωκράτης ασχολήθηκαν με το εμπόριο αρχικά 
στη Βέροια και αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος σπούδασε στο 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα και υπηρέτησε ως πολιτικός μηχα-
νικός στο δημόσιο και ο Σόλων αφού σπούδασε σε Αθήνα και Γαλλία 
άνοιξε φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη. Τέλος ο Σταύρος σπούδασε ιατρική 
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με ειδικότητα του χειρουργού-ωτορινολα-
ρυγγολόγου.

Την επιστήμη του την υπηρέτησε για περισσότερα από 40 χρό-
νια και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του συμμετείχε σε πολλά 
ιατρικά συνέδρια στο εξωτερικό με επιφανείς επιστήμονες όπως ο 
Αλέξανδρος Φλέμινγκ. Με την ειδικότητα του ΩΡΛ δίδαξε στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιμελητής, υφηγητής και 
καθηγητής. Στο κοινωνικό του έργο συγκαταλέγεται η ίδρυση στη συ-
μπρωτεύουσα της Σχολής Κωφών και Αλάλων Παιδιών.

Ο Σταύρος Πολυζωίδης που γεννήθηκε το 1908 πέραν της επιστη-
μονικής του προσφοράς υπήρξε και πολυγραφότατος ενώ τακτικότατα 
επισκεπτόταν την γενέτειρά του. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών και μέχρι 
το τέλος του υπήρξε ακμαίος και αειθαλής, με χιούμορ και πολλές ανα-
μνήσεις του παρελθόντος. Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «Πηγή» της 
τοπικής ιστορίας.

Από το πόνημά του «Το γενεαλογικό μου δέντρο», εμείς οι νεότεροι 
αντλούμε πολλά και σημαντικά στοιχεία για την κοινωνική δομή και ζωή 
της πόλης μας κατά τον περασμένο αιώνα. Από το έργο του «Ιατρική 

στη Βέροια» πληροφορούμαστε για τους γιατρούς της πόλης και τις δο-
μές υγείας από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα.

Για την επιστημονική αλλά και την κοινωνική του προσφορά μεταξύ 
άλλων τον τίμησαν ο Ιατρικός Σύλλογος Βέροιας και ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας.

Το πατρικό σπίτι της οικογένειας Κ. Πολυζωίδη βρισκόταν στην οδό 
Βικέλα εκεί που σήμερα στεγάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ. 
Ήταν ένα διώροφο αρχοντικό στο οποίο κατά την απελευθέρωση της 
Βέροιας από τους Τούρκους το 1912 προσφέρθηκαν υπηρεσίες στον 
Ελληνικό στρατό ενώ κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 
οίκημα επιτάχθηκε από Γάλλους και Λευκορώσους στρατιώτες. Αργότε-
ρα το 1930 οι Πολυζωιδαίοι έχτισαν το ωραιότερο νεοκλασικό της πόλης 
το σημερινό ξενοδοχείο Βίλα Ελιά.

Το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Απέναντι από το αρχοντικό των Πολυζωιδαίων στην οδό Βικέλα βρί-

σκεται ο οικογενειακός ναΐσκος (κουβούκλιο-παρεκκλήσι) αφιερωμένος 
στη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πρόκειται για έναν 
μικρό οκτάγωνο και πολύ κομψό ναΐσκο που κτίστηκε το 1913 από τον 
Κωνσταντίνο Πολυζωίδη στη θέση παλιάς εκκλησίας για την οποία δεν 
υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

Το παρεκκλήσι και τον κήπο του φρόντιζε όσο ζούσε η σύζυγος του 
κτήτορα Αικατερίνη και αργότερα οι γειτόνισσες μεταξύ των οποίων και 
η Αικατερίνη Αχτσή.

Ο χώρος αυτός σήμερα κατά τα 2/3 έχει δωρισθεί στην Περιφερειακή 
Εφορεία Προσκόπων Βέροιας, οι πρόσκοποι της οποίας κάθε χρόνο 

την παραμονή της εορτής των Αγίων τελούν δέηση με αρτοκλασία.
Από τον φιλόλογο-ερευνητή Θωμά Γαβριηλίδη πληροφορούμαστε 

πως στον αύλειο χώρο του ναΐσκου υπάρχει ένα κιονόμορφο γουδί στο 
οποίο στούμπιζαν το αλάτι για τα πρόβατα. Επίσης το κουβούκλιο-πα-
ρεκκλήσι που βρίσκεται  μπροστά από το Δημαρχείο Βέροιας και είναι 
αφιερωμένο στον Άγ. Νικόλαο,  είναι δίδυμο και είχε τοποθετηθεί την 
ίδια περίοδο από τον Κ. Πολυζωίδη.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε πως από την οικογένεια Πολυζωίδη 
και το Μελένοικο καταγόταν και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, ο γνωστός 
δικαστής που αντιστάθηκε με κίνδυνο της ζωής του στην υπόθεση της 
δίκης-καταδίκης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Γέρου του Μοριά.

Μαγδαληνή Βασιάδη:
Μια βεροιώτισσα δικηγόρος στη Νέα Υόρκη

 
Εν μέσω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω της επιδημίας του covid-19, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των αποφοίτων της Νομικής Σχολής “FORDHAM  

LAW” Νέας Υόρκης του έτους 2020.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών, η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων  δεν έγινε στην παραδοσιακή αίθουσα με το προβλεπόμενο εθιμικό τελετουργικό, αλλά διαδικτυακά 

με την μετάδοσή της μέσω του επίσημου  link  της Σχολής.
Οι απόφοιτοι νέοι δικηγόροι, μετείχαν διαδικτυακά στην τελετή από τον προσωπικό τους χώρο, φέροντας την παραδοσιακή τήβεννο.
Μεταξύ των νέων δικηγόρων, αποφοίτων του 2020, συμπεριλαμβάνεται η Βεροιώτισσα Μάγδα Βασιάδη* η οποία  με την ολοκλήρωση της φοίτησης της στην Νομική Σχο-

λή “FORDHAM  LAW” Νέας Υόρκης και την ορκωμοσία της, κατέκτησε  έναν ακόμα ακαδημαϊκό στόχο.
Η Μάγδα Βασιάδη είναι ήδη πτυχιούχος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πάτρας,  κάτοχος διδακτορικού τίτλου της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθήνας  και κάτοχος διδακτορικού τίτλου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου TUFTS Βοστώνης.
Από ετών η Μάγδα Βασιάδη είναι εγκατεστημένη με την οικογένειά της στη Νέα Υόρκη και δραστηριοποιείται ως στέλεχος μεγάλης δικηγορικής εταιρίας, με εξειδίκευση 

στις πατέντες των φαρμακευτικών προϊόντων.
Η ορκωμοσία της ως δικηγόρου, προσδίδει ιδιαίτερο και πρόσθετο κύρος στο έργο της.
Οι ευχές όλων των συγγενών και φίλων της την συνοδεύουν.
σ.σ.* Η Μάγδα Βασιάδη είναι κόρη του γνωστού  γιατρού Τάσου Βασιάδη και της συζύγου του, εκπαιδευτικού Νούλης Μπαζάκα 

             ΜΕ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΝΑΡΑ



Τα μέτρα του πακέτου  που, όπως είπε, 
ανεβάζει το ύψος των παρεμβάσεων στα 
24 δισ. , για την στήριξη της εργασίας, της 
Οικονομίας και την τόνωση του Τουρισμού, 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης με στόχο την συνοχή της 
κοινωνίας, και την προστασία των θέσε-
ων  απασχόλησης μέσω του προγράμματος 
ΣΥΝΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ που χρηματοδοτείται από 
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE.  Το πρό-
γραμμα  προβλέπει την κάλυψη του μεγα-
λύτερου μέρους της διαφοράς των αμοιβών 
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της εργα-
σίας για όσους εργάζονται λιγότερες ώρες, 
ανακουφίζει τα νοικοκυριά, μειώνοντας τα 
καθημερινά τους έξοδα, και διευκολύνει τον 
κόσμο της αγοράς, ώστε να κινητοποιηθεί 
ξανά, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πρόκειται για μια σύμπραξη του κράτους 
και όλων των δυνάμεων της παραγωγής, 
ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας μέσα 
στη δύσκολη συγκυρία και αφορούν  όχι 
μόνο στον Μάιο, αλλά και για τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο για τους κλάδους που έχουν 
πληγεί περισσότερο.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι όριο 
ασφαλείας θα παραμένει ο βασικός μισθός, 
ενώ παρατείνονται και όλα τα επιδόματα 
ανεργίας, ώστε κανείς να μη μείνει απρο-
στάτευτος και είπε ότι αυτός ο μηχανισμός 
ενίσχυσης της απασχόλησης απ’ τη μία 
πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που 
χτυπήθηκαν να ανασάνουν, μειώνοντας το 
κόστος εργασίας και επιτρέποντάς τους ευ-
ελιξία στη διάταξη του προσωπικού τους, 
ενώ επίσης, θωρακίζει την απασχόληση, 
αποκλείοντας κάθε απόλυση εργαζομένου 
που μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο, και προ-
στατεύει τις αποδοχές.

Χρήστος Σταϊκούρας: Τι περιλαμβάνει 
το νέο πακέτο

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα-
ϊκούρας παρουσίασε στη συνέχεια το νέο 
πακέτο με «15 πολιτικές» που θα υλοποιού-
νται από τη μεθεπόμενη εβδομάδα:

1. Επεκτείνεται, για ακόμη μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, το δικαίωμα αναστολής 
σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, η α-
ποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη α-
σφαλιστικών εισφορών τους. Συνεχίζεται η δυ-
νατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας, σε 
ποσοστό έως 100%, των εργαζομένων στους 
κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των με-
ταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

2. Δημιουργείται νέος μηχανισμός στήρι-
ξης της βραχυχρόνιας απασχόλησης, ώστε 
να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να στη-
ριχθεί η επιχειρηματικότητα.

3. Παρέχεται επίδομα ανεργίας στους 
εποχικά απασχολούμενους που δεν θα 
προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική πε-
ρίοδο. Παράλληλα, παρέχεται επιδότηση 
ασφαλιστικών εισφορών για τους εποχικά 
εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

4. Δίδεται η δυνατότητα αναστολής πλη-
ρωμής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών 
προς τη φορολογική αρχή σε όσες επιχειρή-
σεις παραμένουν κλειστές, καθώς και στους 
κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των 
μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητι-
σμού, και για τον Ιούνιο. Οι εργαζόμενοι των 
οποίων οι συμβάσεις τελούν σε προσωρινή 
αναστολή, έχουν το δικαίωμα αναστολής 
των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών.

5. Επεκτείνεται η δυνατότητα μείωσης 
ενοικίου κατά 40% τον Ιούνιο, σε όσες επι-
χειρήσεις παραμένουν κλειστές και στις επι-
χειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του 
τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, 
του πολιτισμού και του αθλητισμού. Επι-
πλέον, δίνεται η ίδια δυνατότητα και σε όσες 
επιχειρήσεις άνοιξαν τον Μάιο, συμπεριλαμ-
βανομένου του λιανικού εμπορίου. Επιπρό-
σθετα, στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, 
του πολιτισμού και του αθλητισμού, δίδεται 
η δυνατότητα μείωσης του ενοικίου και κατά 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Τέλος, δικαίωμα μείωσης ενοικίου για 
την α’ κατοικία τους και τη φοιτητική κατοικία 
των εξαρτώμενων μελών τους, διατηρούν 

και όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμ-
βάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προ-
σωρινής αναστολής.

6. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν 
ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους, αναστέλλονται οι προθεσμίες 
καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών. Επί-
σης, για αυτούς τους ιδιοκτήτες προβλέπε-
ται η δυνατότητα συμψηφισμού μέρους του 
εισοδήματος που έχασαν, με φορολογικές 
υποχρεώσεις μετά τον Ιούλιο.

7. Χορηγείται 2η «επιστρεπτέα προκα-
ταβολή», με βάση την απώλεια τζίρου των 
μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Το 
αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης, που 
μόλις ολοκληρώθηκε, θα προστεθεί στη 2η 
φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει 
χορηγηθεί έως τέλος Ιουνίου, να διαμορφω-
θεί στα 2 δισ. ευρώ.

8. Προβλέπεται μείωση της προκατα-
βολής φόρου. Για τις επιχειρήσεις που θα 
εμφανίσουν μείωση τζίρου κατά τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο αθροιστικά άνω 
ενός ποσοστού, θα προβλεφθεί μείωση της 
προκαταβολής φόρου που καλούνται να 
πληρώσουν εντός του 2020 για το 2021, κα-
τά ένα ποσοστό. Το ποσοστό θα προσδιορι-
στεί τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία τζίρου 
που θα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για 
την προηγούμενη περίοδο.

9. Μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές α-
πό το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 
Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020. Καλύπτει με-
ταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό και 
τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, 
με αεροπλάνο, με πλοίο, με συνδυαστικές 
μεταφορές. Οι πολίτες, είπε ο υπουργός, και 
κυρίως τα πιο αδύναμα εισοδηματικά στρώ-
ματα, θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτή την 
πρόνοια της πολιτείας.

10. Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και στα μη 
αλκοολούχα ποτά από το 24% στο 13% για την 
περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020.

11. Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πα-
κέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με 
24%) σε 90/10 για την περίοδο 1 Ιουνίου- 
31 Οκτωβρίου 2020.

12. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των 
κινηματογράφων από το 24% στο 13% για 
την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020.

13. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνο-
λογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάρι-
στα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημέ-
νες κατά 100%, έναντι 30% που είναι σήμε-
ρα, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν 
από την 1η Σεπτεμβρίου.

14. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεο-
φυών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό 
πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών 
υποστήριξης του οικοσυστήματος. Δίδονται 
κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που εισφέ-
ρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επι-
χειρήσεις, με τη μορφή εκπτώσεων φόρου 
επί του ποσού που επενδύεται.

15. Δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο 
το κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων 
δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες 
του κορoνοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη 
στην πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα, καλύπτει όλα τα «κόκκι-
να δάνεια», τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν 
πριν το τέλος του 2018, όσο και αυτά που 
μεταγενέστερα, έως σήμερα, προέκυψαν 
για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συ-

νέπειες της υγειονομικής κρίσης. Καλύπτει 
όμως, και τα εξυπηρετούμενα δάνεια των 
συμπατριωτών μας που επλήγησαν από 
την πανδημία. Παράλληλα, θέτει δικλείδες 
ασφαλείας, ώστε να μην επωφεληθούν της 
επιδότησης οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Άδ. Γεωργιάδης: Εργαλεία 
ρευστότητας 15 δισ. ευρώ

Χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν 
ρευστότητα ύψους 15 δισ. ευρώ στην πραγ-
ματική οικονομία ενεργοποιεί το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως είπε ο υ-
πουργός Άδωνις Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα:

- έχει ενεργοποιηθεί ήδη το πρόγραμμα 
της αναπτυξιακής τράπεζας ΤΕΠΙΧ ΙΙ μέσω 
το οποίου θα διατεθούν δάνεια συνολικού 
ύψους 2 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό 
επανεκκίνησε σήμερα με αυξημένο προϋ-
πολογισμό και από τις 12 το μεσημέρι που 
άνοιξε η πλατφόρμα υποβλήθηκαν 40.000 
νέες αιτήσεις για την παροχή δανείου για 
κεφάλαιο κίνησης με 100% επιδότηση επι-
τοκίου τα πρώτα δύο χρόνια.

- Στις αρχές Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί 
πρόγραμμα συνολικού ύψους 7 διασ. ευ-
ρώ μέσω του οποίου οι τράπεζες θα παρέ-
χουν δάνεια σε επιχειρήσεις με εγγυημένο 
το 80% του κεφαλαίου. Η πρόσκληση για 
τη συμμετοχή των τραπεζών λήγει στις 26 
Μαΐου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γε-
ωργιάδης το συγκεκριμένο εργαλείο σχεδι-
άστηκε και υλοποιήθηκε μέσα σε 50 μέρες 
σε συνεργασία με την ΕΕ ενώ υπό άλλες 
συνθήκες θα χρειαζόντουσαν 7-12 μήνες.

- Έχουν σχεδιαστεί μια σειρά χρηματοδο-
τικά εργαλεία για τη δανειοδότηση αναπτυ-
ξιακών έργων μέσω των οποίων αναμένεται 
να κινητοποιηθούν κεφάλαια 5 δισ. ευρώ. Το 
συνολικό ύψος των κεφαλαίων που διατίθεται 
από το κράτος για τα συγκεκριμένα εργαλεία 
ανέρχεται σε 1,28 δισ. ευρώ.

Μέσω του αναπτυξιακού νόμου θα χρημα-
τοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις με επιπλέον 
κεφάλαια 2,7 δισ. ευρώ πέραν των 2,5 δισ. ευ-
ρώ που έχουν διατεθεί ήδη για μεγάλα έργα.

Όπως είπε ο υπουργός με τον τρόπο αυ-
τό αναμένεται να εγκριθούν οι Φάκελοι όλων 
των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλλει αι-
τήσεις και υπολογίζονται σε περίπου 2.000.

Από το Μάρτιο έχουν εγκριθεί 4 έργα Σ-
ΔΙΤ με προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ ενώ 
τον Ιούνιο αναμένεται να γίνει νέα προκήρυ-
ξη για έργα επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ.

Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υ-
πουργεία αναμένεται να προωθηθούν 40 
μεγάλα έργα συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υ-
πάρξει πράγματι μετακύληση της ρευστό-
τητας προς την αγορά το υπουργείο δημι-
ουργεί παρατηρητήριο ρευστότητας για να 
παρακολουθεί την πορεία των δανείων από 
τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης προέτρεψε τις τράπε-
ζες και τα στελέχη τους να μην εξαντλούν 
την αυστηρότητας τους στην ενεργοποίηση 
των χρηματοδοτικών εργαλείων που δημι-
ούργησε το υπουργείο Ανάπτυξης για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων και ανακοίνωσε 
ότι σύντομα θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο 
για την διαμόρφωση πλαισίου μικροπιστώ-
σεων ώστε με ευέλικτο και γρήγορο τρόπο 
να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης 
και επιχειρήσεις που πιθανώς να αντιμετω-
πίζουν οικονομικά προβλήματα. 

Γ. Βρούτσης: Σχέδιο
 για εργασία, οικονομία

 Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του σχεδίου 
της κυβέρνησης που θα εφαρμοστεί για ερ-
γασία, οικονομία και τουρισμό, ο κ. Βρούτσης 
αναφέρθηκε στους 3 νέους βασικούς άξονες:

- Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

 - Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

 - Ενίσχυση εποχικά απασχολουμένων 
και ανέργων» τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

1ος Άξονας
Για το μήνα Μάιο, έχει ήδη επεκταθεί το 

δικαίωμα αναστολής των συμβάσεων εργα-
σίας των εργαζομένων.

 Επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν, 

έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν, μέχρι και 
το 60% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

 Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις οι οποίες πα-
ραμένουν κλειστές, καθώς και όλες οι επι-
χειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της 
εστίασης, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, 
του πολιτισμού και του αθλητισμού, μπο-
ρούν να διατηρούν, μέχρι και το 100% των 
εργαζομένων τους σε αναστολή.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβά-
σεις παραμένουν σε αναστολή, θα λάβουν 
αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 
ευρώ, κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας 
της αναστολής και το κράτος θα καλύψει τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές, υπολογιζόμε-
νες επί του ονομαστικού τους μισθού.

Επίσης, και το μήνα Μάιο, παρατείνεται 
η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των 
ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμε-
νους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Για το μήνα Ιούνιο, παρατείνεται η δυ-
νατότητα αναστολής των συμβάσεων εργα-
σίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, 
αποκλειστικά και μόνο για όσες επιχειρήσεις 
παραμένουν κλειστές, αλλά και για επιχει-
ρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της 
εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού 
και του αθλητισμού, που πλήττονται.

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνται 
αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 
ευρώ, κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας 
της αναστολής και πλήρη κάλυψη των α-
σφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομα-
στικού τους μισθού.

Το μήνα Ιούνιο, παύει να ισχύει η δυνα-
τότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών 
εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις.

Για το μήνα Ιούλιο, θα παραταθεί η 
δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων ερ-
γασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομέ-
νων, αποκλειστικά και μόνο, όμως, για τις 
επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, 
των μεταφορών, του πολιτισμού και του 
αθλητισμού, που πλήττονται.

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνται 
αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευ-
ρώ, κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της 
αναστολής και πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών 
εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.

2ος Άξονας
Δημιουργία μηχανισμού οικονομικής ε-

νίσχυσης των εργαζομένων, οι οποίοι θα 
επιστρέψουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
με νέα δεδομένα.

 Ο Μηχανισμός τίθεται σε ισχύ για τη 
χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 με επέκταση της χρονι-
κής ισχύος του, εάν και εφόσον χρειαστεί.

 Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν το μηχα-
νισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώ-
ρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου 
τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμε-
νο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως Κωδικού 
Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που 
λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν 
καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες.

Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους 
υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απα-
σχόλησης, ενώ θα  αφορά και τις εποχικές 
επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής θα έ-
χουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απα-
σχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, 
μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους 
απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον 
αντίστοιχο μήνα.

Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της 
σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους 
απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επι-
χείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στο 
μηχανισμό.

Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το 
χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους 
απασχόλησης έως και 50% θα ασκείται υπό 
την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μετα-
βάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.

Η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση 
αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος 
του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργα-
ζόμενος δεν θα εργάζεται.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή 

αμοιβή, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, 
υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η δια-
φορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ ολο-
κλήρου.

Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέ-
ωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστι-
κών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζό-
μενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται 
σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο ερ-
γοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγε-
λία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του 
ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

Υπενθυμίζεται ότι, από την 1η Ιουνίου 
2020, αρχίζει να εφαρμόζεται η μείωση του 
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για 
τους εργαζόμενους πλήρους απασχόληση 
κατά 0,90 μονάδες, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 48 του ν. 4670/2020. Η από 1η Ιουνί-
ου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα 
λειτουργήσει ευεργετικά στη διατήρηση και 
δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και στην 
ανακούφιση των επιχειρήσεων, μειώνοντας 
το μη μισθολογικό κόστος.

3ος Άξονας
Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους 

εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προ-
σληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο 
και κίνητρα επαναπρόσληψής τους.

Ειδικότερα, χορηγείται -ως μηνιαία οικο-
νομική ενίσχυση- το επίδομα εποχικής ανερ-
γίας έως και το μήνα Σεπτέμβριο του 2020 
στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους.

Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την 
κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών ει-
σφορών των εποχικά εργαζομένων μερικής 
απασχόλησης.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργήσει 
ως κίνητρο επαναπρόσληψης των εποχικά 
εργαζομένων.

Επίσης, επεκτείνουμε τα επιδόματα ανεργί-
ας που λήγουν το μήνα Μάιο κατά δύο μήνες.

Τέλος, μειώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα 
ημερομίσθια από 100 σε 50 για τη λήψη του ε-
ποχικού επιδόματος το ερχόμενο φθινόπωρο».

Κλείνοντας, ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του Οργα-
νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ), για το οποίο θα τριπλασιαστεί ο προϋ-
πολογισμός του από 10 σε 30 εκατ. ευρώ.

Χ. Θεοχάρης:
 Επανεκκίνηση τουρισμού

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι 
το σχέδιο Restart Tourism, όπως κωδικά 
ονομάζεται, είναι ολοκληρωμένο σαφές και 
σχεδιασμένο για να εξασφαλίσει ασφάλεια 
σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Η επανεκκίνηση της τουριστικής βιομη-
χανίας εξελίσσεται σε δυο μέτωπα. Η πρώτη 
αφορά το εγχώριο μέτωπο και το δεύτερο 
αφορά το άνοιγμα των συνόρων και την 
προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά το εγχώριο μέτωπο 25 
Μαΐου πλώρη για καλές κρατήσεις βάζει το 
γιώτιγκ. 1η Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία 
12μηνης λειτουργίας, τα κάμπινγκ/ κατασκη-
νώσεις. Τέλος νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε 
ανακοινωθεί, στις 15 Ιουνίου, ανοίγουν και 
τα εποχικά ξενοδοχεία, προκειμένου να υ-
ποδεχθούν τους επισκέπτες του εξωτερικού.

Το δεύτερο μέτωπο της επανεκκίνησης 
της τουριστικής βιομηχανίας αφορά τις ε-
λεύσεις επισκεπτών από το εξωτερικό, με 
τον κ. Θεοχάρη να ανακοινώνει ότι από τις 
15 Ιουνίου απελευθερώνονται οι πτήσεις 
προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά από 
χώρες με καλά επιδημιολιογικά κριτήρια, και 
από 1η Ιουλίου απελευθερώνονται οι πτή-
σεις προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. 
Χώρες, όπως η Γερμανία η Βουλγαρία και 
άλλες χώρες της Βαλτικής θα αποτελέσουν 
εφέτος τις αγορές που θα τροφοδοτήσουν 
με επισκέπτες την Ελλάδα. Μάλιστα, όπως 
ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού, οι δυ-
νητικοί επισκέπτες της Ελλάδας δεν θα εί-
ναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν 
τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, ούτε θα 
μπαίνουν σε καραντίνα, ωστόσο θα γίνονται 
στην Ελλάδα δειγματοληπτικά τεστ στους 
επισκέπτες.
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Ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός

Νέο τρίμηνο πακέτο για την στήριξη εργασίας, οικονομίας και τουρισμού
-Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που εξειδίκευσαν, Σταϊκούρας, Γεωργιάδης, Βρούτσης, Θεοχάρης
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητά
εποχικόπροσωπι-
κόγια τιςανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τε-
τραμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

λόγους)
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτις30/6/2020.

Η αίτηση θαπρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ήφωτοτυπία διαβατηρίου (με τηνάδεια εργα-
σίας).

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσειςμνήμης

ΟθρήνοςτουελληνισμούγιατηνπτώσητηςΒασιλεύου-
σαςστις29Μαΐουτου1453συνοδεύεταιαπότηντραγική
κατάληξη και παράδοση αμαχητί  της θρυλικής  μαςΤρα-
πεζούντας στις  15Αυγούστου του1461.Για όλους  τους
Έλληνες αλλά ιδιαίτερα για  τους Έλληνες τηςΜικρασίας
καιτουΠόντουαυτάταδύοθλιβεράγεγονότασημάδεψαν
τηνμετέπειταπορείατουςμεθρήνους,βάσανακαιοραματι-
σμούςπουμεταφέρθηκανμέσωπαραδοσιακώντραγουδιών
καιιστοριώνμέχρικαισήμερα.

Τοθεϊκόμήνυμαγιατιςδύοσυμφορέςταράζουντην
ποντιακήψυχή  αλλά  ταυτόχρονα  οι τραντέλλενεςπρό-
γονοι μας ελπίζουν  και στην ΄΄Ανάσταση΄΄του γένους. Για
έναμέροςτουελληνισμούαυτόέγινετο1821,γιαέναάλλο
κομμάτιτηςΕλλάδαςέγινετο1912ενώέναάλλομέροςτων
αλησμόνητωνπατρίδωνμαςπεριμένειυπομονετικάναδειτο
φωςτηςελευθερίας,όπωςμαςλέεικαιηποντιακήμούσα«Η
Ρωμιοσύνηκαιανσκλαβώθηκε,θ’αναστηθείκαιπάλι…».

Μέχρι τότε εμείςοιαπόγονοιτωνγενοκτονημένωνΕλ-
λήνων τουΠόντου  θα  θυμόμαστε  και θα  τιμούμε  τους
άταφους  νεκρούς  μας  δίνοντας υπόσχεση  ότι δεν  θα
τους  ξεχάσουμε.Έτσι λοιπόν παρά  την πανδημία που
πλήττειτηνπατρίδαμαςκαιάλλαξετηνκαθημερινότητάμας
θαπραγματοποιήσουμεκαι  τιςφετινές εκδηλώσειςμνήμης
ενόψει της 19ηςΜαΐου μεπεριορισμένες δραστηριότητες
καιμόνομεενδεικτικήτηφυσικήπαρουσίαμαςσεόλεςτις
εκδηλώσειςκαισύμφωναμετα ισχύονταμέτραυγιεινής
τηςπολιτείας,αλλάμετηνψυχήμαςναείναιεκείστιςα-
λησμόνητεςπατρίδεςμας.

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ22-5-2020
θα  πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο  κεντρικό ΚΑΠΗ

τουΔήμου  Βέροιας (Αριστοτέλους3, απέναντι από το 2ο
ΔημοτικόΣχολείο)μεσύνθημα«δώσεαίμαγιατοαίμαπου
χάθηκε».

ΚΥΡΙΑΚΗ24-5-2020
Εκκλησιασμός  και  μνημόσυνο στον  ιερό  ναό Αγίας

ΠαρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίαςκαι θαακολουθήσει επι-
μνημόσυνοςδέησηςκαικατάθεσηστεφάνουστηνπλατεία
Καπετανίδη.

Μετιμή
ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

ΟΠρόεδρος-ΤουμπουλίδηςΝικόλαος
ΗΓ.Γραμματέας-ΤογκουσίδουΕυαγγελία
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι)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-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακο-
ντάστο7οΔημοτικό,75τ.μ.,με
υπόγειο75 τ.μ. και οικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία80 τ.μ.σεοικό-
πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-
τάμι, και ταδύομαζί ήμεμο-
νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 468
τ.μ. στο Πλατύ Ημαθίας σε
πολύ καλήθέση.Πληρ. τηλ.:
6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως1000τ.μ.γιααντιπαροχή
στηνπόλητηςΒέροιας,εκτός
αποΕργατικέςκατοικίες.Τηλ.:

6945122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευκαι-

ρίαπωλείταιοικόπεδο2στρέμ-
ματα,άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύωραία
θέση.ΤιμήΜΟΝΟ30.000ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,τι-
μή130.000ευρώ(συζητήσιμη).
Κιν.:6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ: 23286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Κουζίνακαι Μπάνιο .Είναικατασκευασμένη
το1980καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠε-
τρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Ηλ.Συσκευές,Σκαλιάεισόδου,σε
πολύκεντρικόσημείο,Τιμή:180€.

Κωδ.23202ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,σα-
λόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλοδιατη-
ρημένοπράγματι ,έχειαλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομικήθέρμανση
με4κλιματιστικάinverter,ηλιακόθερμοσίφωνα,
θωρακισμένηπόρταεισόδου,αποθήκηκαιμεη-
λεκτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο280€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,190€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεταιισό-
γειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρησταμόνο
τορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,2υ/δ,
πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι
μεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμεδι-

πλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι ελεύθερο
από1/06/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον2ο
όροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχιμόνο
.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.Είναι
κατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρμανση
Κεντρική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ. 22843ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροόρο-
φοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση

κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας40τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοισόγειοχώροκαιμεπατάρι-Τιμή:280€.

Κωδ:24007-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητακατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας78τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνακαιεπι-
πλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπόγειο,μί-
σθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνακαι
σίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδικής
εμπορικότητας ,με43τ.μ.πατάρι ,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα
2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23659-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας95τ.μ. Ισόγειοκαι35τ.μ.Υπόγειο.Είναι
κατασκευασμένοτο2003καιδιαθέτειΣυνθετικά
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,μεμε-
γάληβιτρίνα,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,
σεπολύκαλήγειτονιά,Τιμή:500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

στικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλοStudio
-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκη
στουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,
σεπολύκαλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλή
τιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπό-
λης,μεανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.

Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρασυ-
νολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφοχωρίς
ανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμαδίνεταικαιη
ΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμησηςακόμη70τ.μ.
επιπλέον.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1991καιανακαινίστηκετο2010.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια,Επιπλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,
Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύ
μεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότι
άλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.

ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαιείναι ,
εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,διαθέτει
ανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαιδύοαπο-
θήκες,επίσηςΤζάκιγωνιακότιμήόπωςείναι
μόνο130.000€όπωςείναισήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:340.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
επιπλωμένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες
,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλου-
στοιχώροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικές
αναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψη-
σταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκη
καιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστοισόγειο
,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαι,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκου-
φώματαμεθερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμια
και3μπάνια.Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.
περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-

μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:41.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

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

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση, ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο12.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικήςε-
πιφάνειας5.625τ.μ.γωνιακό,κατάλληλογια
ανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο17.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677

τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμήευκαιρίας
μόνο15.000€.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο576
τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακόοι-
κόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο745
τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό,ελαφρώςεπικλινές
,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματι
χαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνοδό
Σαλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406 τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μοναδικήευκαιρία,τιμήαπό70.000€τώραμό-
νο40,000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.διπλάστονΣκλαβενίτηστου-
πόένταξηστοσχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο35.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

ραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίουπόλεως 6,6στρέμ-
ματα, 60.000 ευρώκαθαρό,
οδόςΑκαδημίας, 100μέτρα
από τοΛύκειοΜακροχωρί-
ου.Τηλ.:6979083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-
ταικατάστημα170τ.μ.,πλα-
τείαΜ.Αλεξάνδρεου2,στά-
ση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα.Τηλ.:6979083821.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ στην
Αγ. ΒαρβάραΒέροιας με τον
πλήρηεξοπλισμότουκαιστα-
θερή πελατεία. Πληροφορί-
ες: κα Γεωργία Γαλάνη τηλ.
6908700069.

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικούεγκαταστάσεων4πςειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργα-

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστήπου
να γνωρίζει το πρό-
γραμμαΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868

Η Εταιρεία Coverjeans IKE αναζητά Πωλη-
τή-τριαγιακατάστημαενδυμάτωνμεπροϋπηρεσία
στοχώροτηςμόδας,ενημερωμένομετιςσύγχρο-
νεςτάσεις,μεεπικοινωνιακόκαιοργανωτικόπνεύ-
μα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ , έως40 ετών
γιαθέσηπλήρουςκαιμερικήςαπασχόλησης.

Για αποστολή βιογραφικού vageliscover@
gmail.comΕπικοινωνία6932627614



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τ ιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
περιίτερο, στην πλατεία Καπετα-
νίδη λόγωσυνταξιοδότησης.Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ε-
πιπλωμένη,ΠλατείαΩρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:6977
174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοδιαμέρι-
σμα76τ.μ.επίτηςοδούΓρεβενών
11 και Ερμού γωνία, πραγματικός
λουλουδότοπος, με καλοριφέρ, κλι-
ματισμό,χώροπάρκινγκ,δίχωςκοι-
νόχρηστα στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτεροΑ-

κροπόλεως,στην καινούργια γέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι
χώροι για γραφεία, φροντιστήριο,
ή εργαστήριο και υπηρεσίες. Είναι
ανακαινισμένοι, 2WCκαι λογικό ε-
νοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.23310
23140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται ε-
παγγελματικόςχώρος50τ.μ.,πλή-
ρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνι-
ακό, δίπλασταΑστικά.Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-
ει να προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,120€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.ημιεπιπλωμένο,κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,
280€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,180€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,250€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,220€
ΝΑΟΥΣΑ55τ.μ.καλό,επιπλωμένο,ανακαινισμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,200€
ΡΟΛΟΙ60τ.μ.διαμπερές,άνετο,190€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ87τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,180€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,ανακαινισμένο,ατομ.λέβητα,280€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ90τ.μ.σεκαλήκατάσταση,
200€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,380€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,400€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ200τ.μ.μονοκατοικίαλουξ,κομπλέ,500€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ50τ.μ.καλό,16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€


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



ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

σμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέον
αποθηκευτικούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΟεκδοτικόςοίκοςSuper Course ELT Publishing,στα
πλαίσια τηςσυνεχούςανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότη-
τας του, επιθυμεί ναπροσλάβει άμεσα:Customer Service 
Agent

ΟCustomerServiceAgent θα ασχολείται με την επίλυση
εκπαιδευτικών ζητημάτων τωνσυνεργατώνμας,θα ενημερώνει
για τουςνέουςμας τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλές και θα
προτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτον
κωδικόθέσηςCSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σεΨυγείo – Συ-
σκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία καιΜη-
χανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.Δίπλωμα χειρι-
στή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες στον τηλ:
6946437441πρωινέςώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειταιοδηγόςμεγνώσειςπλη-
ροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα
αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ. στο τηλ. 23310
71670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

φου,95 τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.: 6944764477&
2331027796.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει

στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί εργάτες - 
εργάτριες παραγωγής, οδηγούς και 

χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



ή πωλήτρια για τους Νομούς Ημαθίας,
Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-
σα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βι-
ογραφικό και συστάσεις. Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας,Θεσσαλονίκης 45Βέροιαwww.
securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ
ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς
επικαθήμενου και χειριστές αντλίαςσκυρο-
δέματος.Τηλ.:6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο
επεξεργασίας κρεάτων, καθώςκαι οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ. 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε κα-
φέ-μπαρ.Πληροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά
άμεσα τεχνίτες για εργασία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςναγνωρίζειμισθο-
δοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμματος
Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώ-

σεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για
ναπαρέχειυπηρεσίεςείτεστοΝοσοκομείο,
είτεκατ’οίκον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια, ε-

πιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.

Τηλ.:6974706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
125μ2 1οςόροφος 4Δ-
ΣΚΧΛΚWCΑΠδιαμπερές
110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90μ23οςόροφος2ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΠθ.σταθ.ατ.λέβη-
τας82.000€
3)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-
ΚΤΛΚ48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
68μ2 2οςόροφοςλούξ
τζάκιατ,θερμ.αποθήκηθ.
σταθμ.65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
85μ2 4ος2ΔΣΚΧΛΚατ.
θερμ.κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοι-
κία90μ2  εντόςοικοπέ-
δου800μ2σούπερλούξ

80.000€
7)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
70μ21οςόροφοςκέντρο
30.000€
8)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
100μ23οςόροφοςκέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο
κτίσμα εντός οικοπέδου
900μ240.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
287μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
110μ2κέντρο75.000€
12)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Κατάστη-
μα118μ2κέντρο (νοικια-
σμένο)140.000€
13)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
409μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρή-

ση 90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ..

Έχει κλιματισμό κα ασαν-

σέρ.Αριστοτέλους 21, στο

κέντρο τηςΒέροιας.Πληρο-

φορίες:6945541642(Ζαφείρης)

&6972605550(Βασίλης)



Νέο ψηφιακό κόμβο γνωριμίας και επικοινωνίας με το Μηχανισμό 
Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότη-
τας (One Stop Liaison Office) δημιουργεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικής 
και ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματικό ιστό στην Κεντρική 
Μακεδονία. Πρόκειται για μία νέα, φιλική προς το χρήστη ψηφιακή 
πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς 
φορείς, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές, θερμοκοιτίδες και επιταχυντές, 
φορείς της διακυβέρνησης και start-ups να δικτυωθούν μεταξύ τους με 
σημείο αναφοράς το One Stop Liaison Office, που διασυνδέει, παρα-
τηρεί και καταγράφει την κινητικότητα του οικοσυστήματος.

Η ψηφιακή πλατφόρμα https://www.ris3rcm.eu είναι ένας ασφαλής 

διαδικτυακός τόπος που τηρεί τους όρους του 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδο-
μένων (GDPR) και προσφέρεται για αναζήτη-
ση ερευνητικού συνεργάτη, χρηματοδοτήσε-
ων ή επενδυτή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
δηλώσει την παρουσία του στο οικοσύστημα, 
να απευθυνθεί στην oμάδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστή-
ματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (One Stop Liaison Office) 
ή απλά να ενημερωθεί. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρήσης και αξιοποίησης της διαδραστι-
κής πλατφόρμας από κάθε ενδιαφερόμενο:

Να δηλωθεί ως επενδυτής: Με την εισαγωγή των στοιχείων του, 
ο επενδυτής που ενδιαφέρεται για νέες ιδέες 
και επενδύσεις κινεί τις διαδικασίες προώθη-
σης των υπηρεσιών του μέσω της πλατφόρ-
μας. Στέλεχος του One Stop Liaison Office της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έρχεται 
σε επικοινωνία μαζί του για τυχόν πρόσθετες 
πληροφορίες και την εισαγωγή του στο μητρώο 
δυνητικών επενδυτών που μπορούν να απευ-
θυνθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής για να 
καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες.

• Να βρει επενδυτή: Στο Μητρώο Επενδυ-
τών αναζητήστε αυτόν που θεωρείτε ότι αντα-
ποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες σας. 

• Να βρει ερευνητή: Με την αίτηση δηλώ-
νετε το ενδιαφέρον 
σας για την εξεύρε-
ση ερευνητικού συ-
νεργάτη στον τομέα 
και στο πεδίο που 
εσείς ενδιαφέρεστε. 
Η ομάδα του One 
Stop Liaison Office 
μεσολαβεί αμερόλη-
πτα και σας καθο-
δηγεί να έρθετε σε 
επαφή με τους ερευ-
νητικούς φορείς που 
θα επιλέξετε.

• Ν α  β ρ ε ι 
χρηματοδότηση: Α-
ποκτά στο χρήστη 
άμεση πρόσβαση 
στη ροή ειδήσεων 
για χρηματοδοτικά 
εργαλεία, με έμφαση 
στην Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα 

στους τομείς της στρατηγι-
κής RIS3.

• Να προβληθεί: Είστε 
νεοφυής εταιρεία; Με την 
εγγραφή σας εντάσσεστε 
στο μητρώο των νεοφυών 

επιχειρήσεων της πλατφόρμας και διασφαλίζετε την προβολή σας σε 
όλες τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Είστε χώρος καινοτομίας; Γραφτείτε στο μητρώο και προβληθείτε στον 
τόπο γνωριμίας του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

Ή απλά:
• Να ενημερωθεί για νέα, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις 

που ενδέχεται να τον/την ενδιαφέρουν.
To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου 

«Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την λειτουργία του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής πλατφόρμας https://
www.ris3rcm.eu μπορείτε να απευθύνεστε στο info@ris3rcm.eu ή στα 
τηλέφωνα:

• Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313 319790 
• Γουλάπτση Μαρία 2313 319705
• Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668
• Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667

P Χθες η αγάπη έφτιαξε φασολά-
κια. Πιο Τετάρτη πεθαίνεις…

 
P Τη βάζω επίτηδες να βλέπει 

το μάστερ σεφ, αλλά μου κάνει πα-
ράπονα ότι έχει πολλές άγνωστες 
λέξεις.

 
P Αφού συνέχεια παραπονιέται 

που το έργο αυτό δεν έχει μεταγλώτ-
τιση.

 
P Ρε, μήπως οι ξανθές βγαί-

νουν ενίοτε και σε καστανές;
 
P Το είχαμε που το είχαμε δυσεύ-

ρετο το σεξ στο σπίτι, τώρα πρέπει 
να πλύνεις και τα χέρια σου πριν και 
μετά.

 
P Εμείς ρε παλιά το πλύσιμο το είχα-

με στα προκαταρκτικά.
 
P Εκείνο δε το ‘σχολαστικά’ στο πλύσι-

μο, είναι που ρίχνει το όνειρο στα τάρταρα.

P Να είσαι έτοιμος για τελική επίθεση, 
και να σου λέει ‘έπλυνες τα χεράκια σου’;

 

P Και πες εσύ αν τολμάς να πλυθεί σχο-
λαστικά, έναν σχολαστικό. Την πάτησες αν 
είχες υψηλές προσδοκίες.

 
P Μιας και ο λόγος για το σεξ. Εκτός 

από οδηγίες για αντισηπτικό, έχει πει τί-
ποτε ο Χαρδαλιάς για αντισκουριακό;

 
P By the way. Ρε παιδιά τον Σπύρο τον 

Παπαδόπουλο τον ενημέρωσε 
κανείς ή ακόμη πλένεται;

 
P Εμείς στα τηλεοπτικά 

μηνύματα ψηφίζουμε Λέχου. 
Αρκεί να πάρει και η ίδια το 
μήνυμα.

 
P Μετά μου λέτε ότι δεν 

έχει δύναμη η TV. Ο Τσιό-
δρας έγινε ο εθνικός σταρ και 
ο Χαρδαλιάς ο γκόμενος της 
χρονιάς.

 
P Εδώ κι ο Μητσοτάκης 

άρχισε να παίρνει τα πάνω 
του…

 
P Η πρώτη κατάκτηση της 

πανδημίας ήταν να δουλεύου-
με από το σπίτι. Η δεύτερη θα 
είναι δουλεύουμε από το σπίτι 
ροχαλίζοντας.

 
P Όνειρο απατηλό;
 
P Και:
 Μια χελώνα περπατούσε σε ένα δρόμο, 

όταν ξαφνικά πετάγονται από ένα θάμνο τρία 
σαλιγκάρια και αρχίζουν να την πλησιάζουν 
με απειλητικές διαθέσεις. Τρομοκρατημένη 
η χελώνα αρχίζει να επιταχύνει το βήμα της, 
με τα σαλιγκάρια να την παίρνουν στο κυνή-
γι. Η χελώνα τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί 
για να ξεφύγει, αλλά ύστερα από μιας ώρας 
καταδίωξη τα σαλιγκάρια καταφέρνουν και τη 

φτάνουν. Τότε τα δύο από αυτά την αρχίζουν 
στα χαστούκια και το τρίτο σαλιγκάρι τής κλέ-
βει το πορτοφόλι. Στη συνέχεια την παρατάνε 
και φεύγουν, ενώ η χελώνα σε κατάσταση 
σοκ, κατευθύνεται προς το πλησιέστερο α-
στυνομικό τμήμα. Εκεί, έξαλλη και τρομοκρα-
τημένη, λέει στους αστυνομικούς:

-Θα ήθελα να καταγγείλω μια επίθεση και 
ληστεία!

-Ηρεμήστε κυρία μου, πείτε μας τι συνέβη! 
Πώς ήταν οι δράστες;

-Τι να σας πω; Δεν πρόλαβα να τους δω, 
επειδή έγιναν όλα τόσο γρήγορα!

Κ.Π.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα 
για τη δικτύωση και επικοινωνία φορέων, ερευνητών, επενδυτών και 
επιχειρήσεων με το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
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