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Ιδού τα 70 δις, ιδού
και η ευθύνη αξιοποίησής 

τους προς όφελος 
οικονομίας και κοινωνίας 

  Ένα φιλόδοξο χρηματοδοτικό εργαλείο θα έχει 
οσωνούπω στα χέρια της η Κυβέρνηση για τα 
επόμενα 7 χρόνια, μετά την επίτευξη της συμφωνίας 
στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ όπου οι 27 κατέληξαν 
σε ιστορική συμφωνία 750 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά 
την κρίση της πανδημίας, που θα συνοδεύεται από 
έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 
2021-2027 ύψους 1.074 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  Η Ελλάδα έφυγε από τη Σύνοδο με ένα πακέτο 
άνω των  70 δισ. ευρώ, ένα τεράστιο νούμερο  
για τη χώρα, που κουβαλάει επίσης και μια 
τεράστια ευθύνη στη σωστή διαχείρισή του, με 
σύνεση και αίσθημα δικαίου απέναντι σε μια 
κοινωνία σοκαρισμένη και χρόνια ταλαιπωρημένη, 
οικονομικά και ψυχικά…
  «Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε το σχέδιο, ξέρουμε 
τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε καμία πρόθεση 
να σκορπίσουμε τα χρήματα με την ανεμελιά 
του νεόπλουτου. Θα εργαστούμε με ευθύνη, 
με σύνεση. Θα παρουσιάσουμε σύντομα ένα 
αναλυτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης 
που θα μεταμορφώσει τη χώρα», δεσμεύτηκε  ο 
πρωθυπουργός.
  Τα έχουμε όλα αυτά, Ο.Κ…. 
 Ας αποδείξουμε λοιπόν τότε με έργα και 
αποτελεσματικότητα, ότι έχουμε και την πολιτική 
ευθιξία, γενναιότητα  και βούληση, για  ένα μεγάλο 
άλμα μπροστά, ώστε να γίνει η ζωή ΟΛΩΝ των 
Ελλήνων καλύτερη. Ο πολιτικός κόσμος οφείλει να 
σταθεί, όσο ποτέ άλλοτε, στο ύψος των περιστάσεων 
και να σώσει ότι έχει απομείνει από αξιοπρέπεια, 
αξιοπιστία  και εμπιστοσύνη, από και προς τους 
πολίτες και την ελληνική κοινωνία. 
  Είναι αυτονόητο εξάλλου, πως δεν υπάρχει 
πλέον ουδεμία «πολυτέλεια» επιστροφής σε… 
μνημονιακούς εφιάλτες! 
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Την έναρξη τηςσυνεργασίας
τους για την επέκταση τουπρο-
γράμματοςπαρακολούθησηςτου
κορονοϊού στα λύματα από το
πολεοδομικό συγκρότημαΘεσ-
σαλονίκης σε όλη την Κεντρική
Μακεδονία ανακοίνωσανσεσυ-
νέντευξη τύπου η Περιφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίας, τοΑΠΘ
και η ΕΥΑΘ, που οργάνωσαν
και υλοποίησανμιαπρωτοπόρο
δράση,που εφαρμόζεται και σε
διεθνές επίπεδο και αφοράστη
συστηματική παρακολούθηση
της συγκέντρωσης του γονιδιώ-
ματος του ιού στα αστικά υγρά
απόβλητα τηςΘεσσαλονίκηςκαι
βασίζεται σε μια πρωτόγνωρη
διεπιστημονικήσυνεργασίαμορι-
ακώνβιολόγων,φαρμακολόγων,
ιατρών λοιμωξιολόγων, μηχανι-
κών τεχνικής περιβάλλοντος και χημικών. Ο περιφε-
ρειάρχηςΑπ.Τζιτζικώστας,έκρουσεμάλιστατονκώδω-
νατουκινδύνουγιατηνεξέλιξητηςπανδημίας.

Ενδιαφέρονταστοιχεία έδωσε οΠρύτανης τουΑΠΘ
καισυντονιστής του έργου,ΚαθηγητήςΝικόλαοςΓ.Πα-
παϊωάννου, λέγοντας: «Η ομάδαμαςστοΑριστοτέλειο
καταγράφει μιαπαγκόσμιαπρωτοπορία στη συγκεκρι-
μένη έρευνα, καθώς μετράμε τη συγκέντρωση του ιού
SARS-Cov-2σταλύματατηςΘεσσαλονίκηςχρησιμοποι-
ώνταςμεθοδολογία εξορθολογισμού, η οποία επιτρέπει
ναέχουμετιμέςσυγκρίσιμεςόλεςτιςπεριόδους,ανεξαρ-
τήτωςκαιρικώνσυνθηκώνήπαρουσίαςφερτώνυλικώνή
οργανικώνουσιώνσταλύματα.Ημέθοδός είναι έγκυρη
και έγκαιρη, καθώς εντός 24ωρών έχουμε αποτελέ-
σματα.Οι μετρήσεις ξεκίνησανστις αρχέςΑπριλίου.Η
συγκέντρωσητου ιούέβαινεαυξανόμενη.Απότιςαρχές
Μαΐου έως και τις αρχές Ιουνίου ήταν μη ανιχνεύσιμη,

ενώλίγεςμέρεςαργότεραάρχισεναπαρατηρείταισημα-
ντικήαύξηση.Απότις18Ιουνίουέχουμεενημερώσειγια
τηνεξέλιξηαυτήτιςαρμόδιεςαρχέςτηςΕλληνικήςΠολι-
τείας με τις οποίες έχουμεαγαστήσυνεργασία. Σήμερα
τα ευρήματα είναι αντίστοιχα με αυτά των τελευταίων
ημερών τουΑπριλίου.Αυτόσημαίνει ότι ο ιός υπάρχει.
Δεν χρειάζεται, όμως, ούτε εφησυχασμόςούτεπανικός,
αλλά τήρηση των μέτρωνπροστασίας. Σε συνεργασία
με τηνΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίαςμπορούμε να
επεκτείνουμε τιςμετρήσειςκαισεμικρότερεςπόλεις,σε
λουτροπόλειςκαισεμεγάλεςξενοδοχειακέςμονάδεςπου
έχουνδικότουςβιολογικόκαθαρισμό».

Στοπλαίσιοαυτήςτηςεπέκτασηςπεριλαμβάνεταικαι
ηΔΕΥΑΒέροιας, τηςοποίαςηδιοίκησηθασυμμετέχει
αύριοσε τηλεδιάσκεψησχετικά με τις χρηματοδοτήσεις
και τις βελτιώσεις των υφιστάμενωνβιολογικώνσε όλη
τηνΠεριφέρειατηςΚεντρικήςΜακεδονίας.

Προς αρμοδίους της περιοχής Αλεξάνδρειας

ΜιαερώτησητουδικηγόρουκαιπρώηνπροέδρουτουΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιας,ΓιάννηΚαπανίδη,μεταφέ-
ρουμεαπόανάρτησήτουστοfacebookμεδυοφωτογραφίεςγιατουλόγουτοαληθές:

«Κανέναςαιρετός(δήμαρχος,αντιδήμαρχοςκλπ),τηςΑλεξάνδρειαςδενέχειδιέλθειαπότα2αυτάσημείατης
πόληςτου;Αλλιώς,θαταείχανδιορθώσειηθαείχανυποδείξειστοναρμόδιοναεπιληφθεί.Είναιντροπήγιατην
πόλη..».

ΑΑΔΕ:Σε8δόσειςοφόροςεισοδήματος
Σαφείςοδηγίεςδίνει ηΑνεξάρτητηΑρχήΔημοσίωνΕσόδωνστουςφορολογουμένουςσχετικάμε την εφαρμογή της

καταβολήςτουφόρουεισοδήματοςφυσικώνκαινομικώνπροσώπωνσε8μηνιαίεςδόσεις,καθώςκαιτηςέκπτωσης2%
γιατηνεφάπαξπληρωμήτουφόρουεισοδήματοςφυσικώνπροσώπων.ΣτηνΠροσωποποιημένηΠληροφόρησηοφορο-
λογούμενοςβλέπειπλέοντοσύνολοτηςοφειλήςσε8δόσεις.Τοποσό,πουτυχόνέχειήδηκαταβάλει,αφαιρείταιαπότο
σύνολοτωνδόσεων,μεβάσητοναριθμότωνδόσεωνστιςοποίεςαντιστοιχεί.

Π.χ.Φορολογούμενοςκαλείταιναπληρώσειφόροεισοδήματος900ευρώ.Δηλαδή,μεβάσηό,τιίσχυεπριν,3διμηνι-
αίεςδόσειςτων300ευρώ.

Έχειήδηκαταβάλειτηνπρώτηδόσητων300ευρώ.Κατ’εφαρμογήτωννέωνδιατάξεων,μπορείναπληρώσεισε8
μηνιαίεςδόσειςτων112,5ευρώ…

Σεμιαβδομάδα
ηαποζημίωση

στολής
γιατουςΕΚΑΒΙΤΕΣ
τηςΗμαθίας

Τουλάχιστονένααπότααιτήματάτους
υλοποιείται σε μια βδομάδα.Το γραφείο
μισθοδοσίαςΕΚΑΒ-2 ενημέρωσεχθες το
Σωματείο ΕργαζομένωνΕΚΑΒΗμαθίας,
ότιστις27Ιουλίου,θαπληρωθείηαποζη-
μίωση γιαπρομήθειαστολήςπου εκκρε-
μούσεεδώκαιμήνες.Εξαιρούνταιοιπρο-
σληφθέντεςλόγωcovid,μέσωΕΣΠΑ…

Χθες η Αγια 
Σοφιά, σήμερα

το Καστελόριζο...
Κάτι δεν 

καταλαβαίνουμε;

Επεκτείνεται το πρόγραμμα παρακολούθησης
του κορονοϊού στα λύματα των ΔΕΥΑ Κ. Μακεδονίας
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Μετά από μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Πάνω από 70 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την έξοδο 
από «τη βαθιά ύφεση του κορονοϊού»

-Μητσοτάκης: Ήταν ένας εύλογος και δίκαιος συμβιβασμός και καταλήξαμε σε μια ιστορική συμφωνία
 «Πετύχαμε τελικά ένα πάρα πο-

λύ σημαντικό αποτέλεσμα και για την 
Ευρώπη, αλλά και για την χώρα μας», 
δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μετά το πέρας των ερ-
γασιών της μαραθώνιας Συνόδου Κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι με 
το συνολικό πακέτο  της Ελλάδας που 
ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, θα στη-
ριχθεί ο κόσμος της εργασίας και θα 
επιταχυνθεί η έξοδος από «τη βαθιά 
ύφεση του κορονοϊού» που πλήττει 
ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας έμ-
φαση σε σημαντικές πρωτοβουλίες 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, την πράσινη οικονομία, αλλά 
και τις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες 
θα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο 
σχέδιο που θα καταθέσει η Ελλάδα.

Εξηγώντας «τη σημασία αυτού 
του συνολικού πακέτου των 72 περί-
που δισεκατομμυρίων για την πατρί-
δα μας», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι 
οι επιχορηγήσεις «από το πρόσθετο 
πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε, ουσιαστικά αντιστοιχούν περίπου σε 
ένα επιπλέον ΕΣΠΑ, κάτι παραπάνω από 19 δισεκατομμύρια στα οποία 
προστίθενται γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για να κατα-
λήξουμε ξανά στο τελικό ποσό των 32 δισ., για το οποίο είχε γίνει και 
πολύς λόγος πριν από δύο μήνες».

«Τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται, τελικά, με όρους οι οποίοι θα 
είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ», σημείωσε ο πρωθυπουρ-
γός, διευκρινίζοντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να χρηματοδοτη-
θούν από αυτό το πλαίσιο δαπάνες, οι οποίες έχουν ήδη γίνει από τον 
Φεβρουάριο του 2020. 

«Καταφέραμε τελικά μέσα από μια διαδικασία αμοιβαίων υποχωρή-
σεων, συμβιβασμών, πράγματα, τα οποία είναι συνηθισμένα σε ευρω-
παϊκό επίπεδο: να προστατεύσουμε πάνω από όλα τα προγράμματα τα 
οποία έχουν σημαντικές εθνικές κατανομές. Και βέβαια η Ελλάδα έχο-
ντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλήθη-
κε να συμμετέχει και συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις 
που έγιναν τα 4 τελευταία εικοσιτετράωρα. Συμμετείχαμε και εμείς στη 
συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων προς όφελος των πολι-
τών, για μια απάντηση την οποία στέλνει ενωμένη σήμερα ολόκληρη η 
Ευρώπη, μια Ευρώπη που δείχνει αλληλεγγύη, στηρίζει την οικονομία 
και τους πολίτες σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες. 

Ήταν ένας εύλογος και δίκαιος συμβιβασμός. Καταλήξαμε σε μια 
ιστορική συμφωνία», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης 
ανέφερε ότι η χώρα πέτυχε δύο πράγματα: «Πρώτον, την αύξηση των 
πόρων που η Ελλάδα θα πάρει από το Ταμείο Συνοχής και, παράλληλα, 
για τους αγρότες μας, παραμένουν σταθεροί οι πόροι από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική».

Ενόψει της κατάθεσης του συνολικού σχεδίου στην Κομισιόν στις 15 
Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θα οριστικοποιήσει τις προτεραιότητες του 
νέου εθνικού σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της Επιτροπής 
Πισσαρίδη και τις προτάσεις των κομμάτων. 

Τα βασικά σημεία του πακέτου για τα επόμενα επτά έτη
Για τη φυσιογνωμία του πακέτου επισημαίνουν ότι αφορά σε 750 

δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 1,074 τρισ. ευρώ από τον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισμό για τα επόμενα επτά έτη.

Oι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατέληξαν τελικά σε 
συμφωνία επί του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ και 
του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικού ύψους 1,85 τρισ. ευρώ μετά από 
πέντε ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία προβλέπει Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ εκ των 
οποίων 390 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Τα βασικά σημεία σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων της 
συνόδου κορυφής, είναι:.

 Χρηματοδότηση μέσω δανεισμού
Το ταμείο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης ύψους 750 δισε-

κατομμυρίων ευρώ (όλα τα ποσά αναφέρονται σε σταθερές τιμές του 
2018, εκτός αν υπάρχει εξαίρεση) θα χρηματοδοτηθεί από δάνειο που 
θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ενωσης, σε μία άνευ 
προηγουμένου εξέλιξη.

Η εξουσία αυτή που δίδεται στην Κομισιόν θα είναι «περιορισμένη 
σε μέγεθος και διάρκεια». Η αποπληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι το 2058 
το αργότερον».

 Δάνεια και επιχορηγήσεις
Συνολικά, 390 δισεκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν στα κράτη μέ-

λη μέσω επιχορηγήσεων και 360 δισεκατομμύρια μέσω αποπληρωτέων 
δανείων.

Ο κορμός των πόρων ανασυγκρότησης θα αφιερωθεί στην χρηματο-
δότηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που θα καταρτισθούν από τα 
κράτη-μέλη (312,5 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις).

Το 70% των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων από τα εθνικά προ-
γράμματα ανασυγκρότησης θα διατεθούν την περίοδο 2021-2022, ανά-

λογα με κριτήρια «ανθεκτικότητας» (πληθυσμός, επίπεδο ανεργίας των 
τελευταίων 5 ετών).

Το υπόλοιπο 30% θα διατεθεί το 2023 και θα ληφθεί υπ΄όψιν η απώ-
λεια σε ΑΕΠ της περιόδου 2020-2021, που θα αποτελεί ευθεία συνέ-
πεια της κρίσης του κορονοϊού.

Οι υπόλοιποι πόροι οικονομικής ανασυγκρότησης θα αφιερωθούν 
σε διάφορα προγράμματα που θα τελούν υπό την διαχείριση της ΕΕ, 
όπως η έρευνα (5 δισεκατομμύρια), η αγροτική ανάπτυξη (7,5 δισε-
κατομμύρια) ή το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (10 δισεκατομμύρια) που 
προορίζεται για τις πλέον καθυστερημένες στον τομέα της ενεργειακής 
μετάβασης περιοχές.

 Μηχανισμός εγγυήσεων
Τα εθνικά προγράμματα ανασυγκρότησης θα αξιολογούνται από την 

Κομισιόν και στην συνέχεια θα επικυρώνονται με ενισχυμένη πλειοψη-
φία των 27 (55% των χωρών και 65% του πληθυσμού).

Εισάγεται μηχανισμός έκτακτης τροχοπέδησης, ο οποίος επιτρέπει 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που θεωρούν ότι οι στόχοι που έ-
χουν τεθεί στα προγράμματα μεταρρυθμίσεων δεν εκπληρώνονται, να 
ζητήσουν την εξέταση του φακέλου στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνόδου 
κορυφής.

 Σεβασμός του κράτους δικαίου
Στο κείμενο των συμπερασμάτων τονίζεται «η σημασία της προ-

στασίας των οικονομικών συμφερόντων» της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
«του σεβασμού του κράτους δικαίου».

Θα εισαχθεί ένα «καθεστώς αιρεσιμότητας». «Στο πλαίσιο αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μέτρα σε περίπτωση παραβιάσε-
ων», που θα υιοθετούνται με ενισχυμένη πλειοψηφία.

Η Ουγγαρία και η Πολωνία, οι κυβερνήσεις των οποίων είναι υπόλο-
γες απέναντι στις Βρυξέλλες για παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου 
και του κράτους δικαίου κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να καλλω-
πίσουν αυτήν την ρύθμιση.

 Δαπάνες για το Κλίμα
Οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα; πρέπει να ευθυγραμμι-

στούν με την Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.
Η Ενωση θέτει ως στόχο να αφιερώσει το 30% των δαπανών στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 
για την περίοδο 2021-2027, καθώς και το ταμείο ανασυγκρότησης θα 
πρέπει να υπηρετούν τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας το 2050 
και με τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

 1.074 δισεκατομμύρια ευρώ
Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2021-2027 περιλαμβάνει ειδικό τα-

μείο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια προς τις χώρες και τους το-
μείς που έχουν πληγεί περισσότερο από το Brexit. Περιλαμβάνει επίσης 
μέτρα ευελιξίας για την πολιτική της σύγκλισης (υποστήριξη στις λιγό-
τερο ανεπτυγμένες περιοχές) και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ώστε τα 
κράτη μέλη να έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν στην χρηματο-
δότηση αυτών των δύο ιστορικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η πολιτική σύγκλισης διαθέτει 330,2 δισεκατομμύρια ευρώ και η 
ΚΑΠ 336,4 δισεκατομμύρια (258,6 δισεκατομμύρια απευθείας συνει-
σφοράς και 77,8 δισεκατομμυρίων για την αγροτική ανάπτυξη). Κονδύ-
λια που προορίζονται για την πολιτική σύγκλισης και την ΚΑΠ περιλαμ-
βάνονται και στο πακέτο της οικονομικής ανασυγκρότησης.

 Νέοι ίδιοι πόροι
Για την αποπληρωμή του δανείου των 390 δισεκατομμυρίων ευρώ 

του ταμείου ανασυγκρότησης, η ΕΕ θα αποκτήσει νέες πηγές εσόδων.
Σε πρώτο στάδιο θα θεσπισθεί φόρος για τα μη ανακυκλώσιμα πλα-

στικά από τις αρχές του 2021.
Η Κομισιόν έχει επιφορτισθεί με την παρουσίαση πρότασης για θέ-

σπιση μηχανισμού προσαρμογής στα σύνορα (ανατιμολόγησης προϊό-
ντων που έχουν παραχθεί μέσω πολύ ρυπογόνων διαδικασιών), καθώς 
και για την θέσπιση φόρου επί των ψηφιακών κολοσσών. Και τα δύο μέ-
τρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν το αργότερον μέχρι τις αρχές του 2023.

Τέλος, ζητείται από την Κομισιόν να εξετάσει νέα μεταρρύθμιση της 
αγοράς του άνθρακα, χωρίς χρονικό περιορισμό.

 Αύξηση των επιστροφών
Παρά την επιμονή πολλών χωρών, ανάμεσά τους και το Παρίσι, οι 

επιστροφές που χορηγούνται στις χώρες που κρίνουν ότι η συνεισφορά 
τους στην Ενωση είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με ό,τι λαμβάνουν 
διατηρούνται και αυξάνονται.

Ανάμεσα στις χώρες που θα επωφεληθούν από την αύξηση των επι-
στροφών οι τέσσερις που συνέπηξαν μέτωπο αντίστασης κατά του σχε-
δίου ανασυγκρότησης, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία.

Σταϊκούρας: Προσβλέπουμε στη δημιουργική συμβολή
 της αντιπολίτευσης για την αξιοποίηση του πακέτου

Στη συμφωνία που επετεύχθη στις Βρυξέλλες αναφέρθηκε ο υπουρ-
γός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση -στην κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων- του νομοσχεδίου με τις 
φορολογικές παρεμβάσεις για την αναπτυξιακή διαδικασία.

«Η σημερινή μέρα είναι μια καλή μέρα. Είναι μια καλή μέρα για την 
Ευρώπη, μια καλή μέρα για την Ελλάδα. Μετά από δύσκολες και επί-
πονες συζητήσεις, υπήρξε μια πολύ καλή συμφωνία για την ανάκαμψη 
των ευρωπαϊκών οικονομιών, των οικονομιών των κρατών-μελών της 
ΕΕ», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

«Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ωφελημένη από αυτήν τη συμφωνία. Θα 
εισρεύσουν στη χώρα μας, από το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων τα επόμενα χρόνια, περισσότερα από 70 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Απαιτείται από εμάς σχέδιο, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, 
διορατικότητα, σκληρή δουλειά, ώστε οι πόροι να αξιοποιηθούν το 
ταχύτερο δυνατό κατά τον βέλτιστο τρόπο, με στόχο την επίτευξη υψη-
λής διατηρήσιμης, έξυπνης και δίκαιης ανάπτυξης, την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και ανταγνωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη 
δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής», επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών και πρό-
σθεσε: «Για τη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου προσβλέπουμε και στη 
δημιουργική συμβολή της αντιπολίτευσης». 

Α. Τζιτζικώστας: «Πρέπει να επενδυθούν άμεσα,
 με τη συμμετοχή Περιφερειών και Δήμων 

Μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, ο Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας 
προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Παρά τις περικοπές και τους συμβιβασμούς της τελευταίας στιγμής, 
ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν 
να βοηθήσουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να ανταπεξέλθουν στις 
προκλήσεις της πανδημίας του κορονοϊού, όπως η προστασία και η 
στήριξη των πολιτών, η επανεκκίνηση της οικονομίας και η ενίσχυση της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Αυτοί οι πόροι θα επιτρέψουν τη 
βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Οι τοπικές κοινωνίες θα μπορέσουν 
να δημιουργήσουν ποιοτικές και λιγότερο ρυπογόνες μεταφορές και δη-
μόσιες υποδομές και να επιταχύνουν την ψηφιοποίησή τους. Οι πόροι 
θα ενισχύσουν αποφασιστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις θέσεις 
εργασίας, και θα δώσουν επίσης τη δυνατότητα για να γίνουν οι βιομηχα-
νίες μας πιο αποδοτικές ενεργειακά και άρα πιο ανταγωνιστικές.

 Όλοι μας –θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικές, περιφερειακές και το-
πικές αρχές- μοιραζόμαστε πλέον την ιστορική ευθύνη να θέσουμε σε 
λειτουργία όλα τα διαθέσιμα εργαλεία σε όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων το ταχύτερο. Αυτό απαιτεί πραγματική και στενή συνεργα-
σία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. Πρέπει να αποφύγουμε 
την υπερβολική συγκέντρωση, που θα υπονόμευε τον αντίκτυπο αυτών 
των σημαντικών αποφάσεων. Είμαι πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο θα διαδραματίσει τώρα τον κρίσιμο ρόλο του για την οριστικο-
ποίηση της συμφωνίας που επετεύχθη και τη βελτίωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου, διασφαλίζοντας ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Ευρώπης 
θα συμμετέχουν ενεργά στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 
και στην παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες».

Χαρίτσης-ΣΥΡΙΖΑ: Να μην πάμε σε ένα ακόμα μνημόνιο
 «Μετά από τέσσερα εικοσιτετράωρα διαπραγματεύσεων στη Σύνο-

δο Κορυφής φαίνεται να επιβλήθηκαν οι όροι του Βορρά απέναντι στις 
χώρες του Νότου, που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα από τις οικο-
νομικές συνέπειες της πανδημίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. 
Χαρακτήρισε, δε, «λαθροχειρία του πρωθυπουργού να μιλά για 70 δισ. 
για τη χώρα μας, προσθέτοντας τα ποσά του πακέτου στήριξης με αυτά 
του προϋπολογισμού 2021-2027».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι από τη συμφωνία προκύπτει σημαντική 
μείωση των επιδοτήσεων, από τα 500 δισ. στα 390 δισ., «ενώ μπαίνει 
το ζήτημα της δυνατότητας να μπλοκαριστούν κονδύλια για κάποιο κρά-
τος-μέλος, κυρίως με το ζήτημα των αιρεσιμοτήτων, οι οποίες ειδικά στη 
χώρα μας πήραν τον χαρακτήρα επιβολής μέτρων λιτότητας». «Είναι 
σημαντικό να υπάρξει σχέδιο ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη των 
πολιτικών και των αντιμεταρρυθμίσεων που η κοινωνία μας πλήρωσε 
πολύ ακριβά στα πρώτα χρόνια του μνημονίου και να μη μπούμε σε ένα 
φαύλο κύκλο μέτρων λιτότητας και νέας κρίσης», πρόσθεσε.

Φώφη Γεννηματά: Σημαντική ευκαιρία αλλά με… διάλογο
 «Ως σημαντική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί με σχέδιο, όρα-

μα και ουσιαστικό διάλογο των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών 
εταίρων», εκτίμησε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννη-
ματά, τις αποφάσεις που έλαβε η Σύνοδος Κορυφής μετά τις τετραήμε-
ρες σκληρές διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών.
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Ο Πειρατής Μαυροδόντης 
και το Μαγικό Διαμάντι

Captain Sabertooth and the 
Magic Diamond

Προβολές:    Παρασκευή 
24/7 – Σάββατο 25/7  στις 20.40

Το Κόλπο του Αιώνα
(El Robo del Siglo)
Πρωταγωνιστούν: Γκιγιέρμο 

Φρανσέγια, Ντιέγο Περέτι, Χου-
άν Αλάρι, Πάμπλο Ράγκο

Προβολές:    Πέμπτη 23/7 στις 21.00 , 
Παρασκευή 24/7, Σάββατο 25/7 στις 22.00, 
Κυριακή 26/7 στις 21.00
Δευτέρα 27/7 στις 21.00 
Τρίτη 28/7 – Τετάρτη 29/7 - εκτός

Stand Up comedy – COMEDY FOR THE 
MASSES

ΚΩΣΤΑΣ  ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ – 
MIKEIUS

Τρίτη 28 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ στις 
21.30

«Ο Καραγκιόζης Διακοπές στον Βόρειο Πόλο»
Tετάρτη 29 Ιουλίου στο Θερινό σινεμά «ΣΤΑΡ» 

στις 19.30
 ΑΡΚΑΣ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ - Ζωή Μετά
Τετάρτη  29 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ 

στις 21.30
Οι ξεκαρδιστικές ιστορίες του Αρκά σε καλοκαι-

ρινή περιοδεία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπου-

λος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς 

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/7/20 - 29/7/20

Το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας παιδιών σε κίν-
δυνο της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί καλεί το κοινό στη 
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέ-
μα «Το έργο, οι άνθρωποι, οι 
δυσκολίες, ο απολογισμός, 
η προοπτική», σήμερα Τε-
τάρτη 22 Ιουλίου 2020 στις 
11:00 π.μ.

Η ημερίδα θα πραγμα-
τοποιηθεί στα ελληνικά και 
θα υπάρχει ταυτόχρονη με-
τάφραση στη νοηματική. Η 
συμμετοχή είναι ανοιχτή σε 
όλους, με προεγγραφή στη 
σελίδα της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί (www.propaidi.
org).

Η ημερίδα υλοποιείται 
στα πλαίσια της Πράξης «Ε-
πέκταση, διεύρυνση και ανα-
βάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από το Κέντρο 
Ημερησίας Φροντίδας παι-
διών σε κίνδυνο Βέροιας»/ 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» (ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα της εκδή-
λωσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:

- «Απολογισμός έργου και δράσεων του ΚΗΦ», από την Ολυμπία Πητσιάβα, Συντονίστρια 
ΚΗΦ, Ειδική Παιδαγωγό

- «Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών: προκλήσεις, επιδιώξεις, αποτελέσματα», από τη Μαρία 
Σκουρού, Ψυχολόγο

- «Κοινωνική εργασία με δυσλειτουργικές οικογένειες και δικτύωση υπηρεσιών», από τον 
Μιλτιάδη Μελιόπουλο, Κοινωνικό Λειτουργό

- «Το αυθόρμητο στο θέατρο, αρωγός στη θεραπεία τραύματος», από την Ευφροσύνη 
Κιατικίδου Ειδική Παιδαγωγό

- «Το παιχνίδι σαν θεραπευτικό εργαλείο», από την Μαρία Ρότσικα, Παιδαγωγό
- «Η στοχοθεσία του ΚΗΦ: ένα στοίχημα που μπαίνει κάθε μέρα», από τον Αριστοτέλη Σι-

δηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Σήμερα η

διαδικτυακή ημερίδα 
του Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας
Στα πλαίσια της 

εκστρατείας #μένου-
με ασφαλείς ώστε να 
βοηθήσουμε όλοι στη 
μη περαιτέρω εξάπλω-
ση του Coronavirus 
(COVID-19), η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροι-
ας και το VeriaTechLab 
συνεχίζουν τα δωρεάν 
μαθήματα στις Νέες 
Τεχνολογίες και εργα-
στήρια για παιδιά, με 
τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και της 
σύγχρονης εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης. Για 
τα μαθήματα θα χρη-
σιμοποιηθεί η πλατ-
φόρμα του Office365 
και συγκεκριμένα της 
Εφαρμογής Microsoft 
Teams.

 Πρόγραμμα Διαδι-
κτυακών Δράσεων

Ιούλιος 2020
Τρίτη 28/07/2020 | 

10:30 – 11:30 (10-12 
ετών)

Keep Calm and 
code it!

Γ ν ω ρ ί ζο υ μ ε  τ ι ς 
γλώσσες HTML & CSS 
που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία ιστοσελίδων και 
Web εφαρμογών. Μαθαίνουμε να επεξεργαζόμαστε και 
να δημιουργούμε κώδικα σε αυτές.

 Τρίτη 28/07/2020 | 12:00 – 12:45
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης (Ενήλι-

κες)
Τι είναι η 3D εκτύπωση; Ποιες οι εφαρμογές της; Τι 

υλικό χρησιμοποιείται; Ποια είναι η διαδικασία εκτύπω-
σης; Ποια τα μέρη του 3D εκτυπωτή; Που μπορούμε να 
βρούμε έτοιμα 3D μοντέλα. Τι προκλήσεις υπάρχουν για 
το μέλλον;

 Πέμπτη 30/07/2020 11:30 – 12:15
LightBot
Προγραμματίζουμε το μικρό ρομποτάκι, δίνοντάς του 

τις κατάλληλες εντολές, να βρει στον λαβύρινθο που δι-
ασχίζει, τα μπλε τετράγωνα και να τα φωτίσει! Μία προ-
σπάθεια εισαγωγής στον προγραμματισμό για μικρά 
παιδιά! Για παιδιά 10-12 ετών.

 Πέμπτη 30/07/2020 | 13:00 – 13:30
Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο και τις 

υπηρεσίες του (Ενήλικες)
Πόσο εύκολο είναι να βρούμε μόνοι μας, αν ένα βι-

βλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη μας κι αν είναι διαθέσιμο 
να το δανειστώ; Μπορώ να βρω ποια βιβλία έχω δανει-
στεί ως τώρα, ποια έχω τώρα στην κάρτα μου και πώς 
θα τα ανανεώσω; Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τις 
υπηρεσίες (ευκολίες ) , που μου προσφέρει ο ηλεκτρονι-
κός κατάλογος της βιβλιοθήκης!

 Πληροφορίες : geobikas@libver.gr

Συνεχίζουνται τα δωρεάν 
μαθήματα στις Νέες Τεχνολογίες 
από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας και το VeriaTechLab

«Μικροί Κύριοι - Μικρές Κυρίες»: 
Διακοπή παραστάσεων και 
περιοδείας λόγω κορονοϊού

Η Καλλιτεχνική Εταιρεία Θεάτρου ανακοινώνει την παύση της περιοδείας της 
παράστασης «Μικροί Κύριοι - Μικρές Κυρίες: η δύναμη της φιλίας», λόγω προ-
βλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Όσοι αγόρασαν εισιτήρια ηλεκτρονικά, θα λάβουν άμεσα επιστροφή των 
χρημάτων τους με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή. Όσοι αγόρασαν από τα 
σημεία προπώλησης, μπορούν να κάνουν εξαργύρωση των εισιτηρίων τους στα 
ίδια σημεία. 

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-

χαριστεί θερμά τον κ. Αρ. Ιωσηφίδη και το οπωροπωλείο 
“Ο κήπος της Εδέμ” για τη σταθερή προσφορά ειδών 
μαναβικής, στο πλαίσιο κάλυψης των καθημερινών  δια-
τροφικών αναγκών του ξενώνα βραχείας φιλοξενίας της 
δομής μας. Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον τοπι-
κό επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει 
καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
ευάλωτων συνανθρώπων μας  αλλά και στην ενίσχυση 
του κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην 
τοπική μας κοινωνία και αγορά. 



Σήμερα το βράδυ 
στις 8.30, θα γίνουν τα 
εγκαίνια της γέφυρας 
που ενώνει τον Προμη-
θέα με την Βέροια, στο 
ύψος της οδού  Βλάχων 
Ηρωίδων στην  πλα-
τεία Κτηνιατρείου. Στην 
ανοιχτή Τελετή Εγκαινί-
ων-Αγιασμού της «Γέ-
φυρας Αφών Κούσιου», 
ο Δήμαρχος Βέροιας 
και η «Διαχειριστική Ε-
πιτροπή Δωρεάς Αφών 
Κούσιου» προσκαλούν 
τους δημότες της πόλης 
να παραβρεθούν στην 
εκδήλωση σεβόμενοι  
τα μέτρα κοινωνικής α-
ποστασιοποίησης, και 
τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις, ώστε να 
αποφευχθεί ενδεχόμενος συνωστισμός.  

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις για τα εγκαίνια

Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά 
την διάρκεια των εγκαινίων η Διεύθυνση Αστυνομίας 
αποφάσισε για σήμερα Τετάρτη από 18:00’ έως 
24:00΄ την απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην 
οδό  Βλάχων Ηρωίδων, από τη συμ-
βολή της με την οδό Λυκούργου έως 
την συμβολή της με την οδό Κων-
σταντίνου Ρωμαίου, την απαγόρευση 
της στάσης και της στάθμευσης, πά-
σης φύσεως οχημάτων, εκατέρωθεν 
της εισόδου της γέφυρας Κούσιου και 
για μήκος 20 μ. σε κάθε πλευρά (και 
στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της 
οδού) και  την αμφιδρόμηση τμήματος 
της οδού Κύπρου, από την συμβολή 
της με την οδό Βούλας Χατζίκου έως 
την συμβολή της με την οδό Κων-
σταντίνου Ρωμαίου.  Η κυκλοφορία 
των οχημάτων, κατά τις ώρες της α-
παγόρευσης κυκλοφορίας στις πα-
ραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω 

παρακαμπτήριων οδών με μέριμνα και φροντίδα του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.  Οι ρυθμιστικές πινα-
κίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν και θα 
απομακρυνθούν με ευθύνη και μέριμνα του  Δήμου 
Βέροιας, καθώς η σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας 
που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις 
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμε-
νων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων 
σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΖΗΜΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

του Σωτηρίου και της Μαρίας, το γένος 
Τζήμου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΜΠΕΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
του Γεωργίου και της Ελισάβετ, το γένος 

Νικολαΐδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Σήμερα το βράδυ στη 
Βέροια τα εγκαίνια της 

«Γέφυρας Αφών Κούσιου»
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
 

Επίσκεψη της Φρόσως 
Καρασαρλίδου 

σε ΒΑΕΝΙ και Θυμιόπουλο,
 για τα προβλήματα 

των οινοπαραγωγών

Τον οινοποιητικό συνεται-
ρισμό ΒΑΕΝΙ στη ΝΑΟΥΣΑ 
και το οινοποιείο Θυμιόπου-
λου στον Τρίλοφο επισκέ-
φθηκε η βουλευτής Ημαθίας 
του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου.

Στο ΒΑΕΝΙ ο πρόεδρος 
του συνεταιρισμού κ. Φου-
ντούλης εξέφρασε την ανη-
συχία του για τη φετινή χρο-
νιά κι αυτό γιατί θεωρεί το μέτρο της πράσινης απόσυρσης άνευ σημασίας επειδή είναι πολύ 
μικρή η αποζημίωση των 240 ευρώ ανά στρέμμα όταν έχουν γίνει πλέον όλες οι καλλιεργητι-
κές φροντίδες και ο παραγωγός περίμενε έσοδα 700-800 ευρώ ανά στρέμμα.

Σοβαρό επίσης πρόβλημα υπάρχει με τη διάθεση της περσινής παραγωγής, θέμα που 
θα έχει τις επιπτώσεις της και στη φετινή παραλαβή του προϊόντος λόγω της μειωμένης ζή-
τησης. Ως μοναδική λύση επιβίωσης για τους οινοπαραγωγούς είναι η χορήγηση ενίσχυσης 
de minimis και για τον συνεταιρισμό επιδότηση για την παραλαβή της φετινής παραγωγής και 
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.Ο κ. Θυμιόπουλος είναι ο ίδιος οινοποιός και ιδιοκτήτης 
τριών οινοποιείων (στον Τρίλοφο –νέο, σύγχρονο, υπό κατασκευή- στη Ραψάνη και στη Σα-
ντορίνη). Έχει εξαγωγικό προσανατολισμό κατά 98%, πιστεύει και επενδύει στη στρατηγική 
ποιότητας και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ξινόμαυρου.

Νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του αυτές. Είναι μέλος επίσης της διοίκησης της Ένω-
σης Μικρών Οινοποιών. Εκτιμά μια πτώση των πωλήσεών του κατά 20-25% και ζητά από την 
Πολιτεία μια άλλη πολιτική εθνικής στρατηγικής και στήριξης της ποιότητας των εθνικών μας 
προϊόντων.Η κα. Καρασαρλίδου τόνισε τη συμπαράστασή της στις προσπάθειες ανάδειξης της 
οινοποιίας και της προώθησης του οινικού κλάδου στην εσωτερική και εξωτερική αγορά και 
τόνισε ότι θα προχωρήσει σε κάθε ενέργεια μέσα από τον θεσμικό της ρόλο για την προώθηση 
των αιτημάτων τους.



Ονομαστήρια του Μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμονος
  Την 27η Ιουλίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του ιαματικού. Ως εκ τούτου άγει και τα 

ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.
Το εσπέρας της Kυριακής 26 Ιουλίουστις 7 στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβράθα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός της μνήμης του Αγίου 

Παντελεήμονος.
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης μας θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και ΠέτρουΒεροίας, όπου 
και θα δεχθεί ευχές κατά τη διανομή του αντιδώρου.

 Φέτος, δεν θα δεχθεί επισκέψεις στο Επισκοπείο και 
στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Την Τετάρτη 22 Ιουλί-
ου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Νέας Λυκο-
γιάννης, επί τη εορτή της 
Αγίας Μεγαλομάρτυρος 
Μαρκέλλης της Χιοπολί-
τιδος

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 
στις 8:30 μ.μ. θα τελέσει 
τα εγκαίνια της «Γέφυρας 
Αφών Κούσιου» στην οδό 
Βλάχων Ηρωίδων στην 
περιοχή Κτηνιατρείου.

Το Σάββατο 25 Ιουλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής 
Βεροίας. 

Την Κυριακή 26 Ιουλί-
ου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κοπανού και θα 
τελέσει Χειροτονία Πρεσβυτέρου. 

Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχι-
ερατικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας επί τη εορτή 
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και θα τελέσει Κουρά Μονα-
χού. 

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Παλαιό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί 
τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και θα 
τελέσει Χειροτονία Διακόνου. Ο Σεβασμιώτατος δεν θα δεχθεί ευχές στο 
Επισκοπείο και στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά όπως 
είθισται, αλλά μόνο κατά την διανομή του αντιδώρου μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο χωριό της Αγίας Τρι-
άδος επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. 

Την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες

 επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 21 Ιουλίου 

2020 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ο Ανα-
στάσιος Αλεξ. Κουμπουλίδης σε 
ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 22 Ι-

ουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος Τρια-
νταφυλλίδης σε ηλικία 66 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 22 Ι-

ουλίου 2020 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Ιωάννης Καρακί-
τσιος σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

21 – 28 Ιουλίου 2020
Τα λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

 
Στα προπύ-

λαια του Ι. Ν. Α-
γίας Παρασκευ-
ής Πατρίδας την 
Τρίτη 21 Ιουλίου 
2020 στις 19:00, 
θα πραγματο-
ποιηθεί η υποδο-
χή των Ιερών και 
Χαριτόβρυτων 
Λειψάνων Αγίων 
Ραφαήλ Νικολά-
ου και Ειρήνης 
των εν Θερμή 
της Λέσβου α-
θλησάντων.  Θα 
ακολουθήσει Μέ-
γας Εσπερινός 
και παράκληση στους Αγίους.

Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός  και παράκλησης στους 

Αγίου. Ώρα 19:00. 
Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα 19.00: Μέγας Πανη-

γυρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της 
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προ-
σκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής. 

Κυριακή 26 Ιουλίου, ώρα 7.15 – 10.00 (εορτή 
της Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλεί-
τουργο

 Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά 
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00. 

Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιου-
λίου στις  21:00.

Ιερά Πανήγυρις 
Αγίας Μαρκέλλας 
Νέας Λυκογιάννης

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου πανηγυρίζει η ενορία της 
Αγίας Μαρκέλλας Νέας Λυκογιάννης με την ευκαιρία 
μνήμης της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης της 
Χιοπολίτιδος.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής:
-Την Τετάρτη το πρωί στις 7.30 π.μ. Όρθρος-Πα-

νηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
-Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.00 μ.μ. 

Μεθέορτος Εσπερινός-Παράκλησις & Αγιασμός της 
Αγίας.



Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια 
αλκοόλ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς το αλκοόλ απο-
τελεί μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων 
και μάλιστα των θανατηφόρων.

Το τριήμερο από Παρασκευή 17 Ιουλίου έως την Κυριακή 19 
Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα (11.489) έλεγχοι (αλ-
κοτέστ) και βεβαιώθηκαν (442) παραβάσεις, ως ακολούθως:

• 70 στην Αττική, • 69 στην Κρήτη,
• 57 στην Κεντρική Μακεδονία,
• 46 στην Πελοπόννησο,

• 37 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
• 32 στη Στερεά Ελλάδα,
• 30 στη Θεσσαλονίκη,
• 26 στο Νότιο Αιγαίο,
• 19 στη Θεσσαλία,
• 17 στη Δυτική Ελλάδα,
• 14 στα Ιόνια Νησιά, 
• 10 στο Βόρειο Αιγαίο,
•  8 στη Δυτική Μακεδονία και
•  7 στην Ήπειρο.
Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προ-

κύπτει ότι το (3,85%) των οδηγών που ελέγχθηκαν 
βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύ-
ματος.

Επιπλέον, από τους (442) συνολικά παραβάτες, 
με ποσοστό μέθης άνω των 0,60 mgr/lt (πλημμελη-
ματική παράβαση) οδηγούσαν (47) άτομα.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης 
υπό την επήρεια οινοπνεύματος θα συνεχιστούν με 
αμείωτους ρυθμούς, με στόχο την αναβάθμιση της 
οδικής ασφάλειας στη χώρα.
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Σήμερα Τετάρτη στη Νάουσα
Τοπικά μουσικά σχήματα 

και καλλιτέχνες 
συμμετέχουν στη

συναυλία αλληλεγγύης για 
την 28χρονη Μαριάννα 

Συναυλία αλληλεγγύ-
ης για την 28χρονη Μα-
ριάννα με τη συμμετοχή 
τοπικών μουσικών σχη-
μάτων και καλλιτεχνών 
και με την καλλιτεχνική 
επιμέλεια του Κώστα 
Καλδάρα, σε συνεργα-
σία με το Σύλλογο Κα-
ταστημάτων Εστίασης 
Νάουσας, θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα Τετάρ-
τη 22 Ιουλίου, στις 9 το 
βράδυ, στο Θερινό Δη-
μοτικό Θέατρο Νάουσας 
«Μελίνα Μερκούρη». 

Τραγουδούν: Αθηνά 
Βέρμη, Γιώργος Γιαν-
νούλης, Δήμητρα Καρα-
φούσια, Ιφιγένεια Μα-
κρή, Τρύφων Μπάιτσης, 
Μαρ ιάμ  Σεπ ι τάνου , 
Γιώργος Τασιώνας. 

Μουσικοί: Μαρία Πέ-
τκου - πλήκτρα, Γιάννης Κετάνης –βιολί/ μπουζούκι, Πάνος Λυκοκώστας  
- κιθάρα, Σταύρος Παζαρέντσης -κλαρίνο - πνευστά, Νίκος Ράλλης - τρο-
μπέτα /πλήκτρα, Βαγγέλης Ψαθάς-κλαρίνο, Τρύφων Παρπούζας  - μπου-
ζούκι, Aπόστολος Τσακμάκης - μπουζούκι, Μάκης Σιταρίδης - κιθάρα, Α. 
Βαρβέρης - κιθάρα

Συμμετέχει ο ηθοποιός Ιωσήφ Ιωσηφίδης.
Επίσης, συμμετέχει η χορευτική ομάδα από τον Σύλλογο «Body 

Control»
Ελάχιστο ποσό οικονομικής στήριξης 5 ευρώ. 
Σημεία προπώλησης: Γρ. Πολιτισμού Δήμου Νάουσας (Δημαρχείο-2ος 

όροφος),  Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Δήμου Νάουσας, καφέ Νέ-
ον, cafe Liebe, cafe Home, cafe Loft, City Espresso Bar, Ταβέρνα Σπονδή.

Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Νά-
ουσας, ο οποίος  ευχαριστεί θερμά όλα τα καλλιτεχνικά σχήματα, τους 
συμμετέχοντες και το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας για την 
άμεση ανταπόκριση και τη διοργάνωση και καλεί τους δημότες να δείξουν 
για άλλη μια φορά την ευαισθησία τους και τη στήριξή τους στον δύσκολο 
αγώνα της 28χρονης Μαριάννας και της οικογένειάς της. 

«Let’Scan»
Παρουσιάζονται 

αύριο 
τα αποτελέσματα 
ψηφιοποίησης 

της πολιτιστικής
 κληρονομιάς 
της Νάουσας

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του θερινού εργαστηρίου ψηφιοποίη-
σης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Νάουσας με 
τίτλο «Let’Scan», με τη συμμετοχή μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Η εθελοντική δράση πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Ιουλίου με την υποστήριξη του Δήμου Η.Π. Νάουσας και υπεύ-
θυνο τον μηχανολόγο μηχανικό και ειδικό σε θέματα τρισδιάστατης 
ψηφιοποίησης, κ. Αλέξανδρο Μπασιακούλη, ο οποίος εκπαίδευσε 

τους μαθητές σε θέματα τρισδιάστατης σάρωσης (3D Scanning), επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) και ψηφιο-
ποίησης on line βιβλιοθηκών.

Η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων ψηφιοποίησης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 20:00, 
στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (αίθουσα «Βέτλανς»), με την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής και 
θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Από 17 έως 19 Ιουλίου
 11.489 αλκοτέστ 

και 442 παραβάσεις σε τροχονομικούς 
ελέγχους σε όλη την επικράτεια



ΑποφασίζειοΜέγας
ΑλέξανδροςΤρικάλων

Ημαθίας
Το αν θα συμμετάσχει στο νέο 
Πρωτάθλημα της Γ Εθνικής
Το διοικητικό συμβούλιο τηςΤετάρτης (22/7) θα

κρίνειτηνσυμμετοχήήόχιτουΜεγάλουΑλεξάνδρου
ΤρικάλωνΗμαθίαςστηνέαΓΕθνική.

Αναλυτικά:
«Το διοικητικό συμβούλιο τουΜεγάλουΑλεξάν-

δρου σας καλεί τηνΤετάρτη 22 Ιουλίου 21:30 στο
κοινοτικο κατάστημα,οπουκαι θαπραγματοποιηθεί

η τελευταία γενική συνέλευση της
ομάδας μας.Μείζον θεμασυζήτη-
σηςησυμμετοχήήμητηςομάδας
στη Γ εθνική κατηγορία για την α-
γωνιστικήπερίοδο2020-2021».

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροι-
ας ανακοινώνει την έναρξη διά-

θεσης των καρτών διαρκείας-στήριξης 
για την αγωνιστική περίοδο 2020-21, 
που θα βρει την ομάδα μας να αγωνί-
ζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια 
στην Α2 Εθνική Κατηγορία.

Οι τιμές τους είναι ίδιεςμε τιςπερσινές κι έχουν
ωςεξής:

50€γιατιςSILVER
100€για τιςGOLD (διακεκριμένεςθέσεις-κα-

ρεκλάκια)

Οικάρτεςδιαρκείας-στήριξηςισχύουνγιαΟΛΟΥΣ
τουςεντόςέδραςαγώνεςτηςσαιζόν2020-21(Πρω-
τάθλημαΑ2ΕθνικήςΚατηγορίας,ΚύπελλοΕλλάδας,
ΑγώνεςΚατάταξηςPlayOffήPlayOut,σεπερίπτω-
σηπουεμπλακείηομάδαμας).Αξίζεινασημειωθεί
ότιλόγωτηςαύξησηςτωνομάδωντηςΑ2από16σε
18, οι εντός έδραςαγώνες της κανονικήςδιάρκειας
τουπρωταθλήματος της ερχόμενηςσαιζόν θα είναι
2περισσότεροι σεσχέσημε τους αντίστοιχους της
περσινήςσαιζόν.

Γιατουςκατόχουςτων
περσινώνκαρτώνπουθα
τις ανανεώσουνμέχρι τις
20Αυγούστου,οιτιμέςεί-
ναι προνομιακές και δια-
μορφώνονταισε40€ για
τις SILVER και 80 € για
τιςGOLDαντιστοίχως.

Λόγω των διαμορ-
φωθεισών υγειονομικών

συνθηκώνκαι τηςπιθανότητας να επιτρέπεται ένας
περιορισμένος αριθμός θεατώνσε κάθε αγώνα, υ-
πάρχεισοβαρόενδεχόμενοναμηνκυκλοφορούνμε-
μονωμέναεισιτήριαγιατουςεντόςέδραςαγώνεςτης
ομάδαςμας. Άρα,δικαίωμαεισόδουθαέχουνΜΟ-
ΝΟοι κάτοχοι των 200 καρτών διαρκείας-στήριξης
που έχουν κυκλοφορήσει, αριθμόςπουαντιπροσω-
πεύειπερίπου το25%της επίσημηςχωρητικότητας
τουΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου.

Ακόμακαιστηνπερίπτωσηπουκάποιοιαπότους
αγώνεςδιεξαχθούνκεκλεισμένωντωνθυρών,έχου-
με μεριμνήσει ούτωςώστε οι κάτοχοι των καρτών
διαρκείας-στήριξης (καιΜΟΝΟαυτοί) να έχουν την
αποκλειστική δυνατότητα, μέσωσυγκεκριμένηςδια-
δικασίαςπουθατουςαποστέλλεταιπριντοπαιχνίδι,
ναπαρακολουθούνΖΩΝΤΑΝΑτουςαγώνεςτηςομά-
δαςμαςστοεπίσημοκανάλιτηςστοYouTube.

Καλούμετουςφίλουςτουμπάσκετναπρομηθευ-
τούν τηνκάρταδιαρκείας-στήριξης τηςομάδαςμας.
Εκτός απόπολύσημαντικό έσοδο για μας, η στα-
θερήπαρουσία του κόσμουστις κερκίδες τουΔΑΚ
Βικέλας αποτελεί στήριγμα και πηγή ενέργειας και
γιατουςαθλητέςτηςομάδαςμας.Όλοιγνωρίζουμε
πως η ερχόμενη σαιζόν θα έχει μια πολύ μεγάλη
συναισθηματική ιδιαιτερότητα για όλους εμάς στον
μπασκετικόΦΙΛΙΠΠΟ, καθώςηπρόσφατηαδόκητη
απώλεια τουπροπονητή μας άφησεπίσω της ένα
δυσαναπλήρωτοκενό, τοοποίομπορεί νααπαλυν-
θεί,έστωενμέρει,μόνομετηθερμήπαρουσίατων
φίλωνμαςστογήπεδοκαιτησυσπείρωσηόλωνμας
γύρωαπότηναγαπημένημαςομάδα.

Σημείαδιάθεσηςκαρτώνδιαρκείας:
ΚατάστημαOXETTE,Βενιζέλου 7, ΒέροιαΤηλ.

2331060977
Κατάστημα ΒΕΝΕΤΤΟΝ, Τσούπελη 5, Βέροια

Τηλ.2331070557
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Μετάτηντετράμηνηαποχήαπότουςαγώνεςτέ-
νιςλόγωκορωνοιού,ξεκινάτηνΤετάρτη22Ιουλίου
2020,σταπέντεανακαινισμένα γήπεδα tennis στο
Δ.Α.ΚΒέροιαςστοΜακροχώρι, τοΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΠρωτάθλημακατηγορίαςΕ2,γιαΑγόριακαιΚορίτσια
κάτωτων16ετών.

Διοργανωτήςγιαακόμημιαφορά,μεεμπειρία32
χρόνων σεΔιεθνείς, Πανελλαδικές και Ενωσιακές
διοργανώσεις , οΌμιλοςΑντισφαίρισηςΒέροιας,με
εντολή τηςΕ.Φ.Ο.Α. (ΕλληνικήΦίλαθληΟμοσπον-
δίαΑντισφαίρισης) και τηςΈνωσηςΣωματείωνΑντ/
ρισηςΚ.Δ.Μακεδονίας.

Δήλωσαν συμμε-
τοχή 41 αγόρια και 23
κορίτσια, από όλη την
Ελλάδα.

Οι προκριματικοί
αγώνες των αγοριών
, θα ξεκινήσουν αύριο
Τετάρτη 11:00 η ώρα
, ενώ τοM.D αγοριών
και κοριτσιών την Πέ-
μπτη 23 Ιουλίου 2020
απότις10τοπρωίέως
αργά το απόγευμα και
θα διαρκέσουν μέχρι
την Κυριακή 26 Ιουλί-
ου.

ΑπότονΌμιλοΑντισφαίρισηςΒέροιας,τηρούνται
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή
διεξαγωγή των αγώνων, με καταγραφή όλων των
εισερχομένων– εξερχομένων,μεαντισηπτικά εντός
καιεκτόςγηπέδων.

Η είσοδοςσε θεατές δεν επιτρέπεται και τηρού-
νταιοιαπαραίτητεςαποστάσειςμεταξύόλων.

ΤοΔ.Σ. τουΟμίλου εύχεται στους αθλητές/τριες
καλούςαγώνες,μετήρησηαπόόλουςτουυγειονομι-
κούπρωτόκολλου,αποδεικνύονταςότιτοτένιςείναι
τοασφαλέστεροάθλημαμετηνμικρότερημεταδοτι-
κότητατουιούcovid-19.

Τένις
Αγωνιστικήδράσηκαιπάλιμετη

συμμετοχή41αγοριώνκαι23κοριτσιών
στοΠανελλαδικόΠρωτάθλημα
κατηγορίαςΕ2στοΔ.Α.ΚΒέροιας

ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΤμήμαΚαλαθοσφαίρισης

Έναρξη διάθεσης καρτών
διαρκείας-στήριξης

Κωστογλίδης
αντί Μαβίδη στην 

Αναγέννηση Γιαννιτσών 
Την τεχνική ηγεσία τηςΑναγέννησης Γιαννι-

τσώνανέλαβεοΣταύροςΚωστογλίδης.Ο45χρο-
νοςπροπονητής καθοδήγησε τηνπροηγούμενη
διετίαμεεπιτυχίατηνΝίκηΑγκαθιάςστοπρωτά-
θλημα τηςΓ’Εθνικής (τηνπρώτηχρονιά τερμά-
τισεστην3ηθέση,πίσωαπότηνπρωταθλήτρια
Βέροιακαιτην2ηΤρίγλια).Οφιλόδοξοςτεχνικός
ήρθεσεσυμφωνίαμετηνδιοίκησητηςΑναγέννη-
σηςκαιαντικαθιστά,τονΝίκοΜαβίδη.

Στο παρελθόν ο Σταύρος Κωστογλίδης σε
επίπεδο Γ Εθνικής, εργάστηκε και στηνΑΕΠ
Βατολάκκου.
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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και 
σε συνεργασία με την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, παρουσιάζουν 
μία παράσταση με θέμα τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο 
του νέου θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όλη η 
Ελλάδα ένας Πολιτισμός». στις Αιγές, την ερχόμενη Παρασκευή  24 
Ιουλίου στις  21:00, στον αύλειο χώρο του Μουσείου των Βασιλικών 
Τάφων. 

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας και Τρανός, αδελφός της γοργόνας. Ο Αλέ-
ξανδρος του Αρριανού και ο Αλέξανδρος του Πλουτάρχου. Ο Αλέξαν-
δρος στην κορυφή και ο Αλέξανδρος στα βάραθρα.

Βασισμένοι στη λαϊκή «παραμυθία» της Φυλλάδας του Μεγαλέξαν-
δρου, της θρυλικής ιστορίας του βίου, των άθλων και των ταξιδιών του 
μεγάλου Μακεδόνα που τη δημιούργησε η λαϊκή φαντασία αιώνες μετά 
τον θάνατό του, αλλά και στους «ντέντεκτιβς» ιστορικούς Αρριανό και 
Πλούταρχο, διοργανώνουμε μια συνάντηση με τον πιο γνωστό άγνω-
στο Οικουμενικό.

Η επίσημη ιστοριογραφία συνομιλεί με μύθους, θρύλους, μοιρολόγια 
και εμβατήρια στο πατρογονικό των Αιγών, το αρχαίο θέατρο των Φι-
λίππων και το Θέατρο Δάσους.

Ελεύθερη είσοδος. Υποχρεωτική προκράτηση στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: www.digitalculture.gov.gr

Συντελεστές:
Σύνθεση κειμένου: Γλυκερία Μπασδέκη σε συνεργασία με τον Θοδωρή Γκόνη
Μεταγραφή αρχαίων κειμένων: Γλυκερία Μπασδέκη, Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης
Σκηνικά-Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Μουσική σύνθεση: Αλέξανδρος Γκόνης, Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας
Φωτογραφίες: Στράτος Καλαφάτης
Ηθοποιοί: Δημήτρης Κοντός, Ελένη Μαβίδου, Δημήτρης Μανδρινός, Έλενα Μεγγρέλη, Στεφανία Χονδράκη

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δημήτρης Κυραναστάσης, Στέφανος Παρασκευάς
Επιστημονική σύμβουλος: Αγγελική Κοτταρίδη.
Πρόκειται για μια περιληπτική και απλοποιημένη εκδοχή του θαυμαστού ‘Μυθιστορήματος’ -του αφηγή-

ματος για τον Αλέξανδρο που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο από τους λαούς της Οικουμένης για παραπάνω 
από 20 αιώνες και μεταφράστηκε σε τόσες γλώσσες όσες μόνον η Βίβλος- η λαϊκότροπη Φυλλάδα του Μεγα-
λέξανδρου, το μικρό βιβλιαράκι που έβρεχε με τα δάκρυα του ο μπουρλοτιέρης της Επανάστασης, ήταν από 
τον 18ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου το πιο αγαπημένο ανάγνωσμα των Ρωμιών που γίνονταν και πάλι 
Έλληνες...

Η γιορτή του Παππού Ηλία στο Ξηρολίβαδο
Παρά την ματαίωση του πανηγυριού και των  πολιτιστι-

κών  εκδηλώσεων που συνήθως συνοδεύουν τον εορτασμό 
του Αγίου Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο, λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού, οι κάτοικοι  και οι φίλοι του χωριού 
τίμησαν την Ιερά Μνήμη του Αγίου Προστάτη του Ξηρολιβά-
δου με τις λατρευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
τηρουμένων των προβλεπόμενων περιοριστικών μέτρων, 
στο θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον του Βερμίου όρους.

 
Την παραμονή της Εορτής του Παππού Ηλία, όπως α-

ποκαλούν τον Προστάτη τους οι Ξηρολιβαδιώτες,  τελέστηκε 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Προφήτη Ηλία Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
τη Βεροίας κ. Παντελεήμονα, ο οποίος κύρηξε και τον Θείο 
Λόγο. Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι των πολιτικών αρ-
χών του τόπου, καθώς και αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες.

Ανήμερα της Εορτής τελέστηκε  η Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία με την συμμετοχή του Αρχιμανδρίτη π. Σωσίπατρου 
Πιτούλια, ο οποίος κύρηξε και τον Θείο Λόγο, του Εφημέ-
ριου Ξηρολιβάδου π. Ιωάννη Κιουλέ και των παλαιότερων 
Εφημερίων π. Γεωργίου Βακωνάκη και π. Ιωάννη Μακρή.

 Μετά την Απόλυση τηρήθηκε στον αύλειο χώρο του να-
ού το έθιμο του πλειστηριασμού των εικόνων.

Ακολούθως το εκκλησίασμα μεταφέρθηκε στην Μπούνα, 
το Καλό Πηγά

δι, όπου τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός της ημέ-
ρας.

Οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού αντάλλαξαν 
τις καθιερωμένες ευχές με τις επιβαλλόμενες προφυλάξεις, 
προσδοκώντας την αναβίωση του πανηγυριού τους την 
επόμενη χρονιά.      

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου

Η «Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου σε σκηνοθεσία του Θοδωρή 
Γκόνη, στον αύλειο χώρο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών
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Προτάσεις νέων Ειδικοτήτων
 στο ΙΕΚ Βέροιας το 2020-21

-Ψήφισε & Επίλεξε την ειδικότητα που θέλεις
ΙΕΚ Βέροιας: Δημοσκόπηση για 

την επιλογή νέων ειδικοτήτων 2020-
2021. Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της 
επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν 
τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν 
το αμέσως επόμενο φθινόπωρο. 

Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι 
δωρεάν, διαρκούν 2 έτη και ακολου-
θούνται από 1 εξάμηνο πρακτικής 
άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται 
και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ω-
ράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ 
– 18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο κα-
ταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επι-
πέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Το ΔΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσει 
την ειδικότητα που θα προτιμούσε να 
παρακολουθήσει το φθινόπωρο του 
2020, συμβάλλοντας έτσι στη δια-
μόρφωση του προγράμματος σπου-
δών του ΙΕΚ Βέροιας.

Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα 
θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ 
Βέροιας για το εξάμηνο 2020Β (που 
ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020)

SOS: Μόνο 8 Ειδικότητες θα περι-
λαμβάνονται στην τελική πρόταση του ΙΕΚ Βέροιας

Τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσετε δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα χρησιμο-
ποιηθούν αποκλειστικά για τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτής της έρευνας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743, 
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr 
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com/ 
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 15.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

Αποτελεί για όλους πλέ-
ον κοινό τόπο το πόσο δύ-
σκολη υπήρξε, μέχρι στιγ-
μής, η φετινή  χρονιά σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, λόγω της 
πανδημίας του COVID-19. 
Ωστόσο το Φεστιβάλ Ταινι-
ών Μικρού Μήκους, βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την πραγματο-
ποίησή του για έκτη συνεχή 
χρονιά, υπό την καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση του κ. Γιάννη 
Κουφονίκου (καθηγητή στο 
πανεπιστήμιο EdgeHill) που 
θα λάβει χώρα μεταξύ 27 και 
30 Αυγούστου στο ανοιχτό 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου Α-
λεξάνδρειας, υιοθετώντας ό-
λες τις απαραίτητες οδηγίες 
προστασίας από την παν-
δημία.

Κύριο πρόγραμμα
Επιδίωξη του Φεστιβάλ 

ήταν να επιτευχθεί  μια ανοι-
χτή, ανεξάρτητη ματιά στη 
διεθνή κινηματογραφία η ο-
ποία περισσότερο αναζητά 
τα νέα ρεύματα παρά τα α-
κολουθεί. Για το λόγο αυτό 
επιλέχθηκαν πενήντα τρεις 
(53) ταινίες από τις περίπου 
600 που αιτήθηκαν συμμε-
τοχής. Πρόκειται για ταινίες 
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, αλλά και κινουμένου 
σχεδίου από είκοσι τέσσερις χώρες (24), πολλές 
από τις οποίες θα κάνουν πρεμιέρα στην Ελλά-
δα. Κάποιες από αυτές συμμετείχαν ή και απέ-
σπασαν διακρίσεις στα μεγαλύτερα παγκόσμια 
φεστιβάλ(Καννών, Sundance, Toronto). Ένα 
αξιοσέβαστο τμήμα του προγράμματος απο-
τελείται από Ευρωπαϊκές παραγωγές αλλά και 
από παραγωγές οι οποίες σχετίζονται με χώρες 
όπως η Τυνησία, η Σιγκαπούρη, το Νεπάλ. Οι 
θεματικές που προσεγγίζουν οι σκηνοθέτες των 
ταινιών αφορούν καίρια ζητήματα τα οποία χρή-
ζουν κοινωνικού διαλόγου όπως ρατσισμός, ξε-
νοφοβία, πολιτισμική ταυτότητα, αλλά και οικο-
νομική μετανάστευση με τις εκάστοτε συνέπειες.

Ηighlights
Επιπρόσθετα, οι θεατές θα έχουν την ευκαι-

ρία να παρακολουθήσουν:
-Ταινίες αφιερωμένες στις γυναίκες αλλά και 

στη βία στην οποία οι ίδιες υπόκεινται στην 
καθημερινότητα τους. Πρόκειται για ένα ακόμη 
ιδιάζων κομμάτι του Φεστιβάλ, το θεματικό αφιέ-
ρωμα με τίτλο: ‘’Focus on Women’’. 

-Δεν θα πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι η χρο-
νιά, την οποία διανύουμε, έχει ανακηρυχθεί Έ-
τος Μελίνας Μερκούρη. Για το λόγο αυτό δεν θα 
μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά  σε αυτή 
τη γυναίκα ίνδαλμα. Κατ΄επέκταση, θα πραγμα-
τοποιηθεί προβολή των κυριότερων στιγμών της 
ζωής και του έργου της μέσα από ένα βίντεο/
αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει το Φεστιβάλ.

-Παράλληλα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ έχει 
εισαχθεί και η δράση ‘’Θερινό Σινεμά Στο Γρα-
σίδι’’ αφιερωμένη σους μικρούς μας ήρωες, τα 
παιδιά.

-Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι το 
6ο φεστιβάλ κατάφερε να παρουσιάζει σε πρώ-
τη ειδική προβολή στη Βόρεια Ελλάδα, τη νέα 
αινιγματική ταινία μικρού μήκους του βραβευμέ-
νου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου. Έχει 
τίτλο, ΝIMIC, ενώ έκανε ήδη παγκόσμια πρεμιέ-
ρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λοκάρνο. 
Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντίλον και η Ελληνοβελ-
γίδα ηθοποιός Δάφνη Πατακιά.  Χώρες παρα-
γωγής αποτελούν η Μ. Βρετανία και η Γερμανία. 
Η ταινία θα προβληθεί στην τελετή έναρξης του 
6ου Φεστιβάλ την Πέμπτη 27/8.

-Η τελετή λήξης (30/8) θα περιλαμβάνει μια 
μεγάλη συναυλία με το μουσικό σχήμα ‘’ΜΠΟΥ-

ΣΟΥΛΑΣ’’, αφιέρωμα στη μνήμη του αγαπημέ-
νου μας μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα στα πλαί-
σια του φεστιβάλ, πέρα από το κοινό το οποίο 
θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει τις δικές του 
αγαπημένες ταινίες, θα υπάρχει και μια πε-
νταμελής επιτροπή αρμόδια για την απονομή 
των βραβείων. Η συγκεκριμένη θα απαρτίζεται 
από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Κορ-
ρέ Κώστα-Νεανικό Πλάνο και τα μέλη : Αλεξία 
Τζιώνα-Δημοσιογράφος, Πάττυ Παπαδήμου-Εκ-
παιδευτικός, Δημήτρης Μυστακίδης-Μουσικός, 
Owen Evans-Καθηγητής Κινηματογράφου στο 
πανεπιστήμιο Edge Hill, στην Αγγλία.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία τα οποία θα απονεμηθούν είναι 

τα εξής:
-ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας 200 

€ - ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ RAM COMPUTER
-ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερης Ξένης Ταινίας, 200 € - 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΛΜΗ A.E
-Εύφημος Μνεία (δεν θα συνοδεύεται από 

χρηματικό έπαθλο)
-ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ, 100 € - ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗ-

ΓΟΣ ELTA COURIER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
-ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΦΙ-

ΣΑΣ, 100 €. – ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ BLACK LIST
Αρωγός και του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ται-

νιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας αποτελεί ο 
Δήμος Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα η Κ.Ε.Δ. 
Αλεξάνδρειας υπό την αιγίδα της οποίας λει-
τουργεί το Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ 
τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολι-
τισμού από το οποίο εξασφαλίστηκε μια αξιο-
σημείωτη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση 
θα χρησιμοποιηθεί και για την υλοποίηση των 
παράλληλων δράσεων του θεσμού. Πρόκειται 
για πολιτιστικά δρώμενα τα οποία θα καλύψουν 
ένα ευρύ φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργι-
κότητας. Πιο συγκεκριμένα, κινηματογραφικά 
εργαστήρια για παιδιά, προβολές παιδικών ται-
νιών και παρουσίαση παιδικής θεατρικής πα-
ράστασης είναι μερικές μόνο από τις δράσεις οι 
οποίες θα λάβουν χώρα.

Θα διαρκέσουν από τον Αύγουστο μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2020. 

Είσοδος Ελεύθερη 

Comedy For The Masses 
Stand Up Comedy Show!

Κώστας Μαλιάτσης, Ηλίας Φουντούλης και Χρύσα 
Κατσαρίνη παρουσιάζουν το πιο αγαπημένo και 

πολυταξιδεμένo ελληνικό Stand Up Comedy Show!

Πόλη: Βέροια
Ημερομηνία: Τρίτη 28 Ιουλίου
Χώρος: Θερινό σινεμά Σταρ (Μητροπολεως 57, Βέροια)
Εισιτήρια προπωλούνται στο Σταρ καθημερινά 19.00 με 22.00 και στο κατάστημα «Γερμανός» 

(Μητροπόλεως 38, τηλ.2331071041)
Ο Κώστας Μαλιάτσης, ο Ηλίας Φουντούλης και η Χρύσα Κατσαρίνη, αποφάσισαν να ενώσουν 

τις δυνάμεις τους για να γυρίσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη και να παρουσιάσουν την πα-
ράσταση “Comedy for The Masses”.

Μετά από ένα lockdown, μία πανδημία και μέτρα ασφαλείας που αλλάζουν σχεδόν κάθε βδο-
μάδα, οι τρεις αγαπημένοι κωμικοί είναι πίσω και ετοιμάζονται να “θερίσουν” και πάλι από άκρη σε 
άκρη την Ελλάδα, με μία παράσταση με νέα κείμενα αλλά με την ίδια τρέλα και όρεξη!

27 και 30 Αυγούστου
6ο Φεστιβάλ ταινιών Μικρού 

Μήκους Αλεξάνδρειας
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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

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό20-7-2020 μέχρι

26-7-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
20/07/2020 έως 24/07/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Τετάρτη 22-7-2020
16:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙ-

ΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-
27355

16:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλα-
τείαΤσερμένι)23310-65770

19:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥ
Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ
23310-29759

21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18
ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759130

Φαρμακεία 
 

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 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά γκαρσονιέρα

στο κέντρο και Καλ-

λιθέα, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη κατοικία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη οικοδομή από

100 τ.μ. περίπου ο

κάθε όροφος, κοντά

στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον

κεντρικό δρόμο του

Διαβατούμαγαζί 111

τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6942 067283

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63 τ.μ.μεπα-

τάρι και υπόγειοστη

Βέροια, οδός Τρύ-

φωνος3.Τηλ.: 6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπω-

λείταιοικόπεδο433μέ-

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

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
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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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τρα(περιφραγμένοαμπέ-

λι).Τιμή22.000ευρώ.Τηλ.:

6971879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάλη

ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-

δο2στρ.,οικοδομήσιμο,

μεθέα,σεήσυχη τοπο-

θεσία.Τιμή25.000ευρώ.

Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

στη Μέση Βέροιας, 6

στρέμματα,τιμή130.000

ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη,

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

δόςΜιαούλη17,Βέροια.

Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

κατάστημα45τ.μ.μεπα-

τάρι&W.C.,ανακαινισμέ-

νομεκαινούργιακουφώ-

ματα.Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ανακαινισμένος, 1ος

όρ.,  γωνιακό, δίπλα

σταΑστικά.Τηλ.: 6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

φροντίδα ηλικιωμένης

στην Αγ. Βαρβάρα για

24ωρηβάση.Πληρ.τηλ.:

2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίηση και φύλαξη

ηλικιωμένουμεάνοιασε

24ωρηβάσηστοΔιαβα-

τόΗμαθίας.Τηλ.: 6970

307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςαπό

τηΜεταφορική«Ν.Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄κατηγορίας.Επιθυμητή

προϋπηρεσία/Τηλ.:23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-

λος για το κρεοπωλείο

«Καρατζούλας»στηΒέ-

ροια,μεεμπειρία.Τηλ.:

6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από

εταιρία κρεάτων ξεκο-

καλιστής και οδηγός με

επαγγελματικό δίπλω-

μα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμε

διπλωμα Γ΄ κατηγορίας

για οδική βοήθεια στη

Βέροια. Τηλ.:  23310

41601 & 6980 136902

&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:1.Οδη-

γός ταξί, 2.Βοηθόςσυ-

νεργείουαπόεπιχείρηση

στηΒέροιαγιαπλήρηα-

πασχόληση, ικανοποιητι-

κήαμοιβή.Καιπωλούνται

γαϊδουράκια.Τηλ.Επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900,ώρες επι-

κοινωνίας:9.00με18.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

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

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

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

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

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

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑCOVERJEANSΙΚΕαναζητάΠω-
λητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικόπνεύμα,άριστηγνώσηΑγγλικώνκαι
Η.Υ,έως40ετώνγιαθέσηπλήρουςκαιμερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com.Επικοινωνια: 6932
627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έ-
μπειρο προσω-
πικόγιαναεργα-
στείσταψητοπω-
λεία«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
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,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογια
γιαεργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

Από την εταιριαKORMOS EMPORIKI με έδρα τη
Βέροιαζητείται,νέοςήνέαμεγνώσειςλογιστικήςκαιαγ-
γλικώνγιαάμεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστο
kormosemp@gmail.com.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-

ριποίηση ενός ανδρόγυνου

στη Μελίκη Ημαθίας για

24ωρη βάση, με δίπλωμα

αυτοκινήτου. Τηλ.: 23310

81912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιούχος

βοηθός φαρμακείου στη

Βέροια.Τηλ.:6947564217.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτηταπροσόντα, ευχέ-

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

άδεια εργασίας προσωπι-

κούασφαλείας,εμπειρίαμε

βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-

σοστά.Παραλαβήδικαιολο-

γητικών με συνέντευξη στα

κεντρικάγραφείαμας,Θεσ-

σαλονίκης 45 Βέροιαwww.

securitytsiflidis.gr-sales@

securi tyts i f l id is.gr-  Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

με πείρα και αγάπη για τα

παιδιά αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη βρεφών και νηπίων.

Τηλ.:6987910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ευκα ιρ ία

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.

με κομπιούτερ σε άριστη

κατάσταση. Τηλ.:  6977

402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από

τη Βέροια, επιθυμεί γνω-

ριμία με κοπέλα 25-40 ε-

τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρίαέως50ετώνγιαο-

οβαρήσχέση.Τηλ.:6984

040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ήΤΕΙ για να
εργασθείμεπλήρεςωράριο
στο κατάστημαHair Shop.
Τηλ.:2331024141.

Από το Φροντι-
στήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός καιΜαθημα-
τικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:6987501595.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

ας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).

ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟΣ
με εμπειρία παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήμα-
τασε μαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Πληρ. τηλ.:
6934447574.



Λύθηκε το πρόβλημα με την οριστικο-
ποίηση των αιτήσεων για τους παιδικούς 
σταθμούς  μέσω  ΕΣΠΑ 2020 2021. 

 Στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ συμμετέχουν:
– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παι-

διών, καθώς και μητέρες νηπίων, παι-
διών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

– Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα ο-
ποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική α-
πόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και 
άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία,

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα ο-
ποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαρα-
στάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαρα-
στατούμενου με δικαστική απόφαση που 
επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους 
σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας 
βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη 
πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παρο-
χής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη 
πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές 
κοινωνικές υπηρεσίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα 
Πρόσκληση, έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι 
μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχο-
λούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης 
απασχόλησης και

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο α-
νεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην 
παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου 
χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., 
καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υ-
πάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και 
των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις 
κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 
της παρούσας.   

Σε επιφυλακή από 
χθες οι Ένοπλες 

Δυνάμεις μετά την 
προκλητική NAVTEX 

της Τουρκίας 

Σε «κόκκινο» συναγερμό έχουν τεθεί από χθες το πρωί οι Ένοπλες 
Δυνάμεις μετά την προκλητική NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για σει-
σμικές έρευνες ΝΑ του Καστελορίζου, σε θαλάσσια περιοχή εντός της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις από τον Έβρο έως τη 
Γαύδο  ενώ ανακαλούνται άδειες στελεχών, πλοία του  Πολεμικού Ναυ-
τικού καταπλέουν στην περιοχή, ενώ  ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 
έκανε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη, στα 
12.500 πόδια, αυξάνοντας κι άλλο τον «πυρετό» στην περιοχή.   

Μάλιστα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος που βρισκόταν σε 
διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο, επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα. 

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

P Το σύμπαν δεν είναι διαθέσιμο. Η 
τύχη μας προωθείται…

 
P Δεν μας θέλει διόλου το 2020. 

Αλλά και το 2021, ο Δεκαπενταύγουστος 
πέφτει Κυριακή.

 
P Πολλά δικαιώματα και κατακτήσεις 

μάς κόπηκαν τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυ-
τά τα κομμένα τριήμερα δεν αντέχονται.

 
P Το μόνο που δεν είπε χθες ο Χαρ-

δαλιάς ήταν ότι χωρίς γιαγιάδες ο κό-
σμος θα ήταν ματιασμένος και πεινα-
σμένος.

 
P Και εν έτει 2020, θα ανακαλύψουμε 

ότι δεν ήταν μάτιασμα, αλλά πονοκέφαλος.
 
P Για τη γιαγιά την Τόμνι, η μόνη 

μονάδα μέτρησης της υγείας είναι το 
περδίκι.

 
P Η δε παιδική παχυσαρκία οφείλεται 

εν πολλοίς στη θεώρηση της γιαγιάς ότι αυ-
τή η κοιλιά θα μπει σε ύψος.

 
P Να μην γίνουν και τον Αύγουστο πανη-

γύρια, λέει ο Χαρδαλιάς. Και τότε τι να πα να 
κάνουμε στο χωριό ρε Νικολάκη;

 
P Θαρρώ πως τώρα αρχίζει το μεγάλο κύμα 

της αστυφιλίας.
 
P Ρε μπας και ήταν ο Ζαχαράτος χθες 

στην ενημέρωση και θα πουν σήμερα ότι μας 
έκαναν πλάκα;

 
P Δεν έχεις όσφρηση και γεύση λέει αν κολ-

λήσεις κορωνοϊό. Κάτι δηλαδή σαν να δαγκώνεις 
και να τρως λαμαρίνα.

 
P Γι’ αυτό ο έρωτας περνάει από το στο-

μάχι. Γιατί υπάρχει η ασφάλεια της κένωσης.
 
P Άσχετο. Εκείνο που δεν συγχωρώ τον 

Νώε, είναι που δέχθηκε στην κιβωτό τις κατσαρί-
δες.

 
P Ύφεση είναι να μπει κλέφτης στο σπίτι 

κάνα βράδυ, και να σκοτώνει από τα νεύρα 
του τους ιδιοκτήτες επειδή δεν βρήκε τίποτε 
να κλέψει.

 
P Και:
 Πεθαίνουν δυο φίλοι, ο ένας από συγκοπή, ο 

άλλος από πνευμονία. Συναντιούνται στον παρά-
δεισο και λέει ο ένας στον άλλο:

– Πώς πέθανες;
– Από συγκοπή. Εσύ πως πέθανες;
– Από το κρύο, έπαθα πνευμονία. Πώς την 

έπαθες εσύ τη συγκοπή;
– Ήμουν στο γραφείο και με παίρνει ένας ά-

γνωστος τηλέφωνο και μου λέει: η γυναίκα σου 
σε κερατώνει. Παρατάω τη δουλειά, παίρνω το 
αμάξι και πηγαίνω στο σπίτι. Μπαίνω στην κρε-
βατοκάμαρα… τίποτα. Στο μπάνιο… τίποτα. Στο 
πατάρι… τίποτα. Στο γκαράζ… τίποτα και στην 
κουζίνα… τίποτα. Ωστόσο, από τη χαρά μου έπα-
θα συγκοπή!

– Παρ’ τα ρε βλάκα! του λέει ο άλλος. Αν άνοι-
γες το ψυγείο, τώρα θα ζούσαμε και οι δύο!

Κ.Π.
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