
Φίλιππος Βέροιας Μπάσκετ

Έναρξη διάθεσης καρτών
 διαρκείας - στήριξης

Συμπλοκή και άγριο ξύλο 
μεταξύ Ρομά σε υπόθεση 

ανήλικου παιδιού

Εξιχνιάστηκε ληστεία που έγινε 
τον Ιανουάριο του 2019 
σε χωριό της Ημαθίας

Στο... περίμενε οι αγρότες, για 
το εργόσημο των εργατών γης

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.478 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Χθες το πρωί στα Δικαστήρια της Βέροιας

Σελ. 3

Σελ. 3

Σελ. 2

Σελ. 2 Σελ. 2

Σελ. 8

Επιδιορθώθηκε ο μαντρότοιχος 
στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας

Aντιπρόεδρος Ομοσπονδίας 
Τελωνειακών: «Να 

συγχωνευτούν στην Κουλούρα 
τα Τελωνεία Κατερίνης,
 Βέροιας και Σκύδρας

Σελ. 4

ΙΧ «έπεσε» χθες σε προπορευόμενο 
φορτηγό στη σήραγγα «Σ1» της 

Εγνατίας οδού Βέροιας-Πολυμύλου



2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Αφύλακτο το Δικαστικό 
Μέγαρο Βέροιας;;;

  Δυστυχώς το χθεσινό περιστατικό βίας που εξελίχθηκε 
μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας επιβεβαιώνει τις 
ανησυχίες έως γκρίνιες που έχουν εκφραστεί πολλές 
φορές για την φύλαξη του. Ο Δικηγορικός Σύλλογος 
επανειλημμένα έχει φέρει το θέμα στο προσκήνιο ακόμη 
και για τις ώρες που δεν λειτουργεί και είναι κλειστό. Ποιος 
όμως θα φανταζόταν ότι θα μπορούσε να γίνει αρένα και 
να χτυπιούνται με γκλόμπ και ρόπαλα; Σοκαρισμένοι 
δικαστικοί υπάλληλοι περιγράφουν αιματηρές σκηνές 
ωμής βίας, που καλλιεργούν πλέον μέσα στο μυαλό και 
την ψυχή τους ένα αίσθημα ανασφάλειας, μετά και το 
περιστατικό στην Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. Είναι απορίας άξιο πώς 
σε μια τέτοια υπόθεση δεν ζητήθηκε εκ των προτέρων 
αστυνομική συνδρομή για τον φόβο επεισοδίων, κάτι που 
συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες «επίφοβες» υποθέσεις…
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και 
άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε 
αφενός να «σφίξει» η ασφάλεια στα Δικαστήρια για να μην 
μπορεί ο καθένας να κάνει ότι θέλει και να εμπεδωθεί το 
αίσθημα ασφάλειας στους εργαζομένους και λειτουργούς 
της δικαιοσύνης που βίωσαν χθες ένα σκηνικό φόβου χωρίς 
προηγούμενο. 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2020
Μήνας:7

Εβδομάδα:31

ΑνατολήΉλιου:05.27

ΔύσηΉλιου:19.36

212-154

ΠΕΜΠΤΗ
30

ΙΟΥΛΙΟΥ
Σίλα, Ανδρονίκου εκ των 70 Αποστ.,

Σιλουανού, Κρήσκεντος

Διευκρινίσεις από τον 
Τουριστικό Όμιλο Σελίου για 
το νερό στις δημόσιες βρύσες
Μετά τηνανακοίνωση τηςΔΕΥΑΒγια τηνακαταλληλότητα

του νερού στις δημόσιες βρύσες του Σελίου  οΤουριστικός
ΌμιλοςΣελίουδιευκρινίζειότι«τονερόστηβρύσησταΑλώνια,
στο τοιχίο του γηπέδου μπάσκετ καθώς και στη βρύσηστο
γήπεδοποδοσφαίρου είναι πόσιμο καθώςπροέρχεται από
παροχέςτουδικτύουτηςΔΕΥΑΒ».

ΈνασχόλιογιατοΤελωνείο
της Κουλούρας, ζητήσαμε α-
πό τονπρόεδρο τηςΒ΄Ένω-
σηςΤελωνειακώνΥπαλλήλων
Μακεδονίας και αντιπρόεδρο
τηςΟμοσπονδίας,κ.Θεοδό-
ση Κρέτση, στην εκπομπή
«Πρωινέςσημειώσεις» τουΑ-
ΚΟΥ 99.6, με αφορμή τη συ-
νέντευξή του για την 48ωρη
απεργία των τελωνειακών της
Βέροιας.Οπρόεδροςυπενθύ-
μισε τηνπρότασή τους για το
θέμα…«Εμείς βγήκαμε ευθαρ-
σώςκαιευθέως,ανκαιείχαμε
συνδικαλιστικόκόστοςκαιείπαμετηνάποψήμαςνασυγ-
χωνευτούν τα τρία τελωνεία τηςΚατερίνης, τηςΒέροιας
και τηςΣκύδρας και να γίνει έναμεγάλο τελωνείοστην
Κουλούρα.  Η θέση στην Κουλούρα είναι στρατηγική
καιθαεξυπηρετείόλοτοεμπόριοπάνωστονάξονατης
Εγνατίαςοδού,ωςκομβικόσημείο.Υπήρχεκαιμιακίνη-
ση,ηοποίαέχασετηνδυναμικήτης,απόεπιχειρηματίες
πουθαστήριζανοικονομικάγιαναγίνει τοκτίριο,όμως
δυστυχώς, το θέμα έχειπαγώσει και δεν βλέπουμε να
γίνεταιτίποτα»,είπεοκ.Κρέτσης,προσθέτονταςότιγια
τηνΈνωση και τηνΟμοσπονδία,  έναμεγάλο τελωνείο

στηνπεριοχή τηςΚουλούραςθαμπορέσει να  λειτουρ-
γήσει και να εξυπηρετήσει καλύτερα το εμπόριο.Έφερε
μάλιστα και παραδείγματα από τον τρόπο λειτουργίας
τελωνείωνστοεξωτερικό:«Στιςευρωπαϊκέςχώρεςέχουν
πολύ λίγα τελωνεία και βλέπουμεότι η αναδιοργάνωση
καιηαναδιάρθρωσήτουςγίνεται μετη δημιουργίαμε-
γάλωνμονάδων για ναμπορούν να επιλαμβάνονται με
άνεσηπροσωπικούόλεςτιςδιαδικασίεςενόςτελωνείου.
Γι’αυτόκι εμείς τοπροτείναμεστηνΚουλούρα. Δυστυ-
χώςόμωςδενβλέπουμεναγίνεταιτίποτα...»

Μήπωςοιτελωνειακοίγνωρίζουνκαλύτερααπότους
πολιτικούς τις πραγματικές ανάγκες και τον καλύτερο
τρόπολειτουργίαςτους;

Στοπερίμενε,γιατοεργόσημοτωνεργατώνγης
Σε εκκρεμότητα παραμένει ακό-

μα η πληρωμή των εργατών γης, η
οποία κολλάει σε γραφειοκρατικά
θέματα εμπλεκόμενωνΥπουργείων,
παρότι δόθηκε τοπράσινοφωςαπό
τοΥπ.Α.Α.Τ. «Ναι μεν δόθηκε εντο-
λή, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα ακό-
μα ναπροχωράει.Μίααπό τα ίδια…
Κολλάμεστιςδικαιολογίεςκαιαναρω-
τιόμαστε:Θέλει ή δεν θέλει λεφτά το
κράτος;Διότι μας οδηγούν να πλη-
ρώσουμε μαύρα…»λένε οι αγρότες.
Μάλισταζητούνκαιμίαδίμηνηπαρά-
τασηστηνπαραμονήτωναλλοδαπών
εργατών,μέχριτις2Οκτωβρίου,διότι
οιαγροτικέςεργασίεςσυνεχίζονταικαι
ταχέριαείναιαπαραίτητα.

Επιδιορθώθηκεομαντρότοιχος
στοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας

Στολαϊκόσχόλιο«Πέφτουνκομ-
μάτιααπότοπαλιό τοιχίο τουΣτα-
δίου τηςΒέροιας»στις 17 Ιουνίου,
αναφερόμαστανστο μεγάλο τοιχίο
πουβρίσκεταιστοπίσωμέροςτου
σταδίου(αντίθετηπλευρά από την
κεντρικήείσοδοστηνοδόΣταδίου),
που χρονολογείται από το 1925
και ο πωρόλιθος που είναι κατα-
σκευασμένο αφήνει κομμάτια του
συνεχώςστομικρόδρομάκιτηςΑι-
σχύλουπουπερνάειδίπλα του.Ε-
πισημάναμε την επικινδυνότητα,α-
φούδίπλαβρίσκεταιτο4οδημοτικό
σχολείο, ενώπαράλληλα είναι μια
γειτονιάπουπαίζουνμικράπαιδιά.

Μεπρωτοβουλία και χρηματο-
δότηση του ΚΑΠΑ τουΔήμουΒέ-
ροιας, ξεκίνησεπριν λίγες ημέρες
και ολοκληρώνονται σύντομα ερ-
γασίες επιδιόρθωσης του μαντρό-
τοιχου, καλύπτοντας κατά μήκος
στοσύνολότουμετσιμέντοόλοτο
τοιχίο διασφαλίζοντας  ότι δεν θα
συνεχίσουν ναπέφτουν υλικάστο
δρόμο.Τοθετικόείναιότιδενέγινε
μιαακόμημικρήπαρέμβασησεκά-
ποιασημεία του τοιχίου,όπωςστο
παρελθόν, αλλάπραγματοποιείται
μεεκτεταμένησυντήρηση.

Ναθυμίσουμεότιτοστάδιοείναι
μισθωμένο από την ΠΑΕ Βέροια
και υπεύθυνη για την συντήρησή
του είναι η διοίκηση της ομάδας.
Ωστόσοσύμφωναμεπληροφορίες
τομισθωτήριοσυμβόλαιοαναφέρει
ότι για εκτεταμένες δομικές εργα-
σίες και ζημιέςπουδενοφείλονται
στησυνήθη χρήση(όπωςστηνσυ-
γκεκριμένηπερίπτωση) ευθύνεται
ο εκμισθωτής(δηλαδήοΔήμοςΒέ-
ροιας) καιπρος τούτο τις εργασίες
πραγματοποίησεοδήμος.

Αντιπρόεδρος  Ομοσπονδίας Τελωνειακών: Να 
συγχωνευτούν στην Κουλούρα τα τελωνεία Κατερίνης, 

Βέροιας και Σκύδρας
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Χθες το πρωί στα Δικαστήρια της Βέροιας
Συμπλοκή και άγριο ξύλο μεταξύ Ρομά  

σε υπόθεση ανήλικου παιδιού 
Ένα εξαιρετικά σκληρό σκηνικό βί-

ας εξελίχθηκε χθες στο Δικαστικό Μέ-
γαρο Βέροιας με συμπλοκή μεταξύ 
Ρομά έξω από την δικαστική αίθουσα 
με άγριο ξύλο.

Γύρω στις 10 το πρωί της Τετάρτης 
29 Ιουλίου, και ενώ αναμενόταν να 
ανέβει η πρόεδρος για να ξεκινήσει η 
εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων, ξέ-
σπασε μια απίστευτη συμπλοκή μετα-
ξύ των δύο αντίδικων πλευρών.

Περίπου 20 άτομα χρησιμοποιώ-
ντας μέχρι και ρόπαλα δημιούργησαν 
ένα σκηνικό αρένας από την κεντρική 
είσοδο του κτιρίου μέχρι τα σκαλιά του 
αίθριου με άγριο ξύλο και μαλλιοτρα-
βήγματα.

Ο μοναδικός αστυνομικός που βρι-
σκόταν σε υπηρεσία δεν μπορούσε να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση και κάλε-
σε ενισχύσεις, που κατέφθασαν σε λί-
γα λεπτά και απέτρεψαν τα χειρότερα.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Διονύση Κούγκα μας είπε ότι είχαν έγκαιρη επέμβαση και προχώρησαν σε 
συλλήψεις, ενώ δεν κινδύνευσε κανείς δικαστικός υπάλληλος ή δικαστικός –εισαγγελικός λειτουργός. Η υπόθεση που αφορούσε την δι-
εκδίκηση ανηλίκου τέκνου, τελικά εκδικάστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη και μετά το πέρας της δίκης, στην αποχώρηση των αντιδίκων υπήρξε και πάλι μικρή ένταση με ζη-
μιές σε αυτοκίνητα τους στο πάρκινγκ του δικαστηρίου.

Zήσης Μιχ. Πατσίκας

Εξιχνιάστηκε ληστεία 
που έγινε 

τον Ιανουάριο του 2019 
σε χωριό της Ημαθίας

  - Δικογραφία σε βάρος 6 ημεδαπών ανδρών 
που  παραβίασαν με λοστό την οικία που διέμενε 

ζευγάρι ηλικιωμένων με τον ενήλικο γιο τους
Εξιχνιάστηκε, μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμή-

ματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ληστεία που έγινε σε σπίτι ηλικιωμένων τα 
ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2019 σε χωριό της Ημαθίας.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία 
σε βάρος 6 ημεδαπών ανδρών, για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομι-
κών, παραβίασαν με λοστό την είσοδο της μονοκατοικίας που διέμενε ηλι-
κιωμένο ζευγάρι με τον ενήλικο γιο τους και τους ακινητοποίησαν με χρήση 
σωματικής βίας σε βάρος του γιου και απειλής κατά του ζευγαριού.

Από τον χώρο του σπιτιού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ 
και μία τραπεζική κάρτα και στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα, το οποίο είχαν 
αφαιρέσει νωρίτερα από περιοχή της Ημαθίας και εντοπίστηκε καμένο λίγη 
ώρα αργότερα σε αγροτική περιοχή.

Οι 2 από τους παραπάνω άνδρες είναι έγκλειστοι σε κατάστημα κράτη-
σης της χώρας, για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής και 
ληστείας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμ-
μετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Βέροιας.

Τάσος Συμεωνίδης: Καταστροφικές οι επιπτώσεις 
του κορονοϊού για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ημαθίας

«Για μας το 2020 είναι ήδη μια χαμένη χρονιά» λέει ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ στον ΑΚΟΥ 99.6
Σοβαρό πλήγμα στη λειτουργία 

και την οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησης, υπέστη το Υπερα-
στικό ΚΤΕΛ Ημαθίας εξαιτίας των  
επιπτώσεων που προκάλεσε ο 
κορωνοϊός, από το ξεκίνημα της 
πανδημίας μέχρι σήμερα.

Μια ζοφερή εικόνα έδωσε για 
την κατάσταση ο Πρόεδρος του 
ΚΤΕΛ κ. Τάσος Συμεωνίδης, 
μιλώντας χθες στην εκπομπή 
«Πρωϊνές Σημειώσεις» του Α-
ΚΟΥ 99.6.

«Από τις πρώτες μέρες της λή-
ψης μέτρων από την πλευρά της 
κυβέρνησης, κόπηκαν τα διανο-
μαρχιακά δρομολόγια με απόφα-
ση του κράτους και σταμάτησαν οι 
μετακινήσεις του κόσμου, από νο-
μό σε νομό. Στη συνέχεια περιορί-
στηκαν δραματικά τα δρομολόγια 
για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Για 
τη Θεσσαλονίκη μειώθηκαν στα 
τέσσερα, από τα 30 που υπήρχαν, ενώ 
και τα τοπικά διακόπηκαν διότι ο κόσμος 
έμενε σπίτι λόγω της απαγόρευσης των 
άσκοπων μετακινήσεων. Παράλληλα ήταν 
και η Αγορά κλειστή, οπότε τα λεωφορεία 
καθηλώθηκαν χωρίς επιβατικό κοινό» εί-
πε ο πρόεδρος, τονίζοντας ότι η κίνηση 
ήταν κάτι παραπάνω από «μηδενική» και 
μάλιστα σε μία περίοδο, αυτή του Πάσχα 
που δουλεύει περισσότερο και η Αγορά 
και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ενδεικτικά είναι τα συγκριτικά στοιχεία 
των εσόδων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, με-
ταξύ της περσινής και φετινής χρονιάς.

«Τον Απρίλιο που είναι και καλός μή-
νας, άλλες χρονιές είχαμε ταμείο πάνω α-
πό 300.000 ευρώ και φέτος πιάσαμε μόνο 
32.000 ευρώ. Καταλαβαίνεται το μέγεθος 
της ζημίας και της χασούρας» προσθέτει 
ο κ. Συμεωνίδης υπογραμμίζοντας  ότι η 
πτώση φτάνει στο 80%.

«Το ΚΤΕΛ, πριν από ένα μήνα, ξεκί-
νησε δειλά κάποια δρομολόγια (από ένα 
έως τρία το πολύ, την εβδομάδα) στα χωριά της Ημαθίας,  τα δρομο-
λόγια από Νάουσα-Βέροια-Θεσσαλονίκη που παλαιότερα ήταν 34, 
σήμερα μειώθηκαν κατά 50%, και είναι μόνο 17, ενώ για Αθήνα απέμει-

νε μόνο ένα πρωινό δρομολόγιο. Όλο αυτό 
σημαίνει ολική καταστροφή… Η απόφαση του 
κράτους προβλέπει σήμερα 65% πληρότητα. 
Αναγκαζόμαστε να βάζουμε στο λεωφορείο 
μόνο 32 άτομα από τα 50 της χωρητικότητάς 
του. Δηλαδή για 60 άτομα πρέπει να δρομο-
λογήσουμε τρία λεωφορεία, τα οποία έχουν 
πολλαπλάσια λειτουργικά έξοδα και ελάχιστες 
εισπράξεις, έως μηδενικές σε σχέση με το 
κόστος της μετακίνησης. Πέραν τούτου, δεν 
υπάρχουν και επιβάτες, αφού ο κόσμος φο-
βάται λόγω του κορωνοϊού, παρότι τηρούνται 
όλα τα μέτρα απολύμανσης και υγειονομικής 
προστασίας» πρόσθεσε ο πρόεδρος. Υπάρ-
χουν όμως, προσθέτει, και αρκετά λεωφορεία 
σε απραξία όπως είναι τα τουριστικά του 
ΚΤΕΛ, αλλά και τέσσερα  λεωφορεία γραμμής 
που δεν κινούνται, διότι δεν υπάρχουν δρο-
μολόγια και γι’ αυτό βγήκαν σε «αναστολή»…

Ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ ρω-
τήθηκε και για το ενδεχόμενο κρατικής ενί-
σχυσης… «Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ου-
δέποτε χρηματοδοτήθηκαν-επιδοτήθηκαν τα 
ΚΤΕΛ και μέχρι σήμερα δεν πήραμε από το 

κράτος ούτε μία δεκάρα, ακόμα και στην περίπτωση του κορωνοϊού. Το 
μόνο που πήραν οι εργαζόμενοι ήταν το επίδομα των 800 ευρώ» λέει ο 
κ. Συμεωνίδης. 

Ωστόσο, παρά τις επιπτώσεις, η Επιχείρηση έχει καταφέρει να στα-
θεί όρθια μέχρι σήμερα, κι αυτό οφείλεται στο μεράκι που τους κρατάει 
όλους τους μετόχους και εργαζόμενους στη δουλειά. «Αυτή τη στιγμή το 
τελευταίο μέρισμα του τριμήνου, βρήκε όλα τα αυτοκίνητα χρεωμένα και 
με ότι έχει ο καθένας προσωπικά, προσπαθούμε να κινήσουμε τα αυτο-
κίνητά μας. Μέχρι στιγμής κανείς δεν πήρε ούτε ευρώ».

Ένα θέμα που κλήθηκε να σχολιάσει ο κ. Συμεωνίδης, ήταν τα μα-
θητικά δρομολόγια και ο προγραμματισμός για τη νέα σχολική χρονιά: 
«Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει, υπάρχει ένας διαγωνισμός σε εξέ-
λιξη, όμως ούτε  ο περσινός είχε ολοκληρωθεί. Συνεχίσαμε με μια πα-
ράταση κι αυτή μισή, οπότε από την περσινή χρονιά, το μισό έργο είναι 
ακόμα απλήρωτο».

Όλη αυτή η κατάσταση προβληματίζει τη Διοίκηση των Υπεραστικών 
ΚΤΕΛ Ημαθίας η οποία, συμπερασματικά, εκτιμάει ότι για την Επιχείρη-
ση, το 2020 έχει ήδη φύγει, έχει τελειώσει ως μία χαμένη χρονιά και οι 
συζητήσεις αφορούν πλέον το 2021.

 «Όσο αντέξουμε… Είμασταν μία από τις καλύτερες επιχειρήσεις 
στο Νομό, αλλά εάν έχουμε ένα δεύτερο κύμα με τον κορωνοϊό, τότε 
θα αναγκαστούμε να κλείσουμε, γιατί τελειώνουν και τα έτοιμα. Κι αν 
συνεχιστεί έτσι, με τους αγρότες να μην έχουν λεφτά, τα περισσότερα 
εργοστάσια κλειστά και Πανεπιστημιακές σχολές ανύπαρκτες, τότε δεν 
υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Όπου και να ψάξουμε στο νομό, δεν 
υπάρχουν έσοδα και επαναλαμβάνω ότι τα ΚΤΕΛ δεν επιδοτούνται!», 
κατέληξε ο πρόεδρος, ζητώντας από τους πολίτες να στηρίξουν το το-
πικό ΚΤΕΛ για να μπορεί να επιβιώσει και να εξυπηρετεί το κοινό του 
Νομού (πολίτες, εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές κ.λπ.) στις μετακινή-
σεις τους.

Σοφία Γκαγκούση



Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή σε 
όλα τα επίπεδα παγκοσμίως αλλά 
και για το θέατρο ανά τον κόσμο 
και τη χώρα που το γέννησε, το 
ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας, το Κρατι-
κό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας προετοιμά-
ζουν σε συμπαραγωγή μία από τις 
τέσσερις κεντρικές θεατρικές πα-
ράγωγες αρχαίου δράματος, που 
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού με τη 
στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Δήμου Βέροι-
ας. Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη 
σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Γιάννη Παρασκευόπουλου 
και τη συμμετοχή ηθοποιών από την Ημαθία, 
θα κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους στις 
20 Αυγούστου. Στην Ημαθία οι παραστάσεις 
θα παρουσιαστούν τηρουμένων των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων στη Βέροια, Θέατρο άλσους 
«Μελίνα Μερκούρη» 26 Αυγούστου 2020, ώρα 
8.30μ.μ. και στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας με συ-
νέργεια του Δήμου Νάουσας και της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 27 Αυγούστου 2020, 
ώρα 6.00μ.μ. με δελτίο ελεύθερης εισόδου. 

 Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. 
Λίγα λόγια για την παράσταση
Με φόντο την κατεστραμμένη Τροία, οι γυ-

ναίκες Τρωαδίτισσες αναμένοντας την ανακοί-
νωση της τύχης τους, θρηνούν για την άλωση 
της πόλης. Ανάμεσά τους, παραδομένη στη 
μοίρα της, η γριά Εκάβη σέρνει το εξασθενημέ-
νο σώμα της, σηκώνοντας στις γέρικες πλάτες 
τα βάρη μιας ζωής από το ένδοξο παρελθόν 
στο τραγικό παρόν. Μέχρι το τέλος του έργου η 
μια συμφορά διαδέχεται την άλλη, με αποκορύ-
φωμα τον θάνατο του εγγονού της, του Αστυά-
νακτα -τη μοναδική ελπίδα για την μελλοντική 
αναβίωση της Τροίας- τον οποίο  οι Έλληνες 
αποφάσισαν να γκρεμίσουν από τα τείχη της 
πόλης. Οι δυνάμεις της καταστροφής μοιάζουν 
πλέον ανεξέλεγκτες, σχεδόν θεϊκές. Ακόμα και 
οι θεοί που έδειξαν εύνοια στους Έλληνες, στη 
θέα των ανόσιων πράξεων, αλλάζουν τη στάση 
τους και προοικονομούν την τραγική έκβαση, 
που θα έχει η επιστροφή των πολεμιστών στις 
πατρίδες τους. Αλλά στο έργο αυτό, η εκδίκηση 
δεν είναι ικανή να απαλύνει τα δεινά των ηττη-
μένων.Μέσα από τις έντονες αντιθέσεις των α-
φηγήσεων των περασμένων μεγαλείων και του 
παροντικού πένθους, ο Ευριπίδης ξεδιπλώνει 
την πλοκή σε μια σταδιακή πορεία προς την α-
πόλυτη οδύνη. Ταυτόχρονα, ασκεί κριτική στους 
συγχρόνους του για την άγρια επίθεση των Α-
θηναίων στη Μήλο, αναδεικνύει τα επιχειρήματα 
των «βαρβάρων» αντιστρέφοντας ευρηματικά 
τον χαρακτηρισμό, και επιδιώκει τον αναστοχα-
σμό πάνω στην Αθηναϊκή ασυδοσία. Οι Τρω-
άδες, το μόνο διασωθέν έργο της Ευριπίδειας 
τριλογίας, που παρουσιάστηκε το 415 π.Χ. στα 
Μεγάλα Διονύσια, αποτελούν ένα θρήνο για 
όσους βρίσκονται στο έλεος των κατακτητών και 
μια κραυγή ανθρωπισμού απέναντι στα θύματα 
του κάθε πολέμου. Στο έργο αυτό ο άνθρωπος, 
ανάμεσα σε ανθρώπους αλλά και πολύ μακριά 
από αυτούς, στέκεται ολομόναχος απέναντι στο 
τραγικό, προσπαθώντας να βρει καινούργιο 
τρόπο να επιβιώσει μέσα στην αδυσώπητη 
μοίρα του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος
Σκηνικά: Θανάσης Κολαλάς
Κοστούμια: Σοφία Παπαδοπούλου
Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης
Κινησιολογία: Τάσος Παπαδόπουλος
Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Σκυλίτσης, Μα-

ρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Γεωργό-

πουλοςΦωτογράφηση: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη
Επικοινωνία παράστασης για το ΔΗ. ΠΕ. 

ΘΕ. Βέροιας: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Διαμαντού-

δης (Ποσειδών), Ελένη Θυμιοπούλου (Αθηνά), 
Μαρία Καραμήτρη (Κασσάνδρα), Νικόλας Μα-
ραγκόπουλος (Μενέλαος), Νίκος Μήλιας (Στρα-
τιώτης), Γιολάντα Μπαλαούρα (Ελένη), Ιωάννα 
Παγιατάκη (Ανδρομάχη), Χρίστος Στυλιανού 
(Ταλθύβιος), Βασίλης Τρυφουλτσάνης (Στρατιώ-
της),  Γιώτα Φέστα (Εκάβη)

Γυναίκες της Τροίας: Μαριάννα Αβραμάκη, 
Νεφέλη Ανθοπούλου, Σταυρούλα Αραμπατζό-
γλου, Μομώ Βλάχου, Χρύσα Ζαφειριάδου, Ε-
λένη Θυμιοπούλου, Μαρία Καραμήτρη, Άννα 
Κυριακίδου, Ιωάννα Παγιατάκη, Εύη 
Σαρμή, Ελευθερία Τέτουλα.

Παραστάσεις στην Ημαθία
• 26 Αυγούστου 2020, ώρα 

8.30μ.μ. Θέατρο άλσους «Μελίνα 
Μερκούρη» 

Τιμή προπώλησης και  μέσω ηλε-
κτρονικής κράτησης :10 €

Κανονικό εισιτήριο: 12€
Μαθητικό/ Φοιτητικό/ Άνω των 65 

/ ΑΜΕΑ/ Άνεργοι 8€ 
Μέλη των ομάδων των Εργαστη-

ρίων της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
(μόνο κατά την προπώληση και α-
ποκλειστικά και μόνο από τα γρα-
φεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας): 8€ 

Πληροφορίες: 2331078 140, 142
• 27 Αυγούστου 2020, ώρα 6μ.μ. 

Αρχαίο Θέατρο Μίεζας
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, και 

το κοινό θα μπορεί, αφού προμη-
θευτεί διαδικτυακά, μέσω της viva, 
το μηδενικής αξίας εισιτήριο του, για 
να απολαύσει μια αρχαία τραγωδία 
υπό το φυσικό φως! Θα διατεθούν 
200 ατομικά δελτία εισόδου.

Η προπώληση  για την παράστα-
ση στη Βέροια και η διάθεση των 
μηδενικής αξίας εισιτήριων για την 
παράσταση στη Μίεζα

 ξεκίνησε ηλεκτρονικά στο 
https://www.viva.gr/tickets/theatre/
periodeia/troades-tou-evripidi/
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Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-
ντι

Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:    Παρασκευή 31/7 – Σάββατο 1/8  

στις 20.40

Το Κλαμπ των Χωρισμένων
Divorce Club 
Σκηνοθεσία: Μικαέλ Γιουν
Σενάριο: Αλεξάντρ Κοκέλ, Σιρίλ Ντρου, Νταβίντ 

Γκίλκρεστ, Μαρί-Πιερ Ιστέρ, Ματιέ λε Ναούρ, Μικα-
έλ Γιουν, Κλοντ Ζιντί Τζ.

Προβολές: :    Πέμπτη 30/7,  Κυριακή 2/8 -  Δευ-
τέρα 3/8 - Τρίτη 4/8 – Τετάρτη 5/8 – στις 21.00

Παρασκευή 31/7, Σάββατο 1/8 στις 22.00, 

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»     30/7/20 - 5/8/20

ΙΧ «έπεσε» χθες σε προπορευόμενο 
φορτηγό στη σήραγγα «Σ1» 

της Εγνατίας οδού Βέροιας-Πολυμύλου
Σοβαρό τροχαίο ατύ-

χημα σημειώθηκε μετά τις 
17:30 της Τετάρτης 29 Ι-
ουλίου 2020, μέσα σε τού-
νελ στην Εγνατία Οδό, στο 
τμήμα Βέροιας - Πολυμύ-
λου.  

Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες του inveria.gr*, 
αυτοκίνητο συγκρούστηκε 
με προπορευόμενο φορ-
τηγό μέσα στη “Σήραγγα 
1” και στη συνέχεια έπεσε  
με ταχύτητα στον τοίχο του 
τούνελ, με αποτέλεσμα το 
αυτοκίνητο να βγάζει κα-
πνούς.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του οχήματος που μετέφερε τραυματισμένο στο Νοσοκομείο 
Βέροιας τον συνοδηγό του οχήματος, ο οποίος σύμφωνα με το Verianet.gr είναι 50 ετών, κάτοικος 
Γρεβενών, ενώ στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ. Βέροιας και περιπολικά της Τροχαίας Βέροι-
ας.  Λόγω του ατυχήματος δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, έως ότου δοθεί στην κυκλο-
φορία το ένα ρεύμα. 

(*Πληροφορίες από kozanimedia.gr, verianet.gr / Φωτο: kozanimedia.gr)

26  και 27 Αυγούστου στην Ημαθία,  
στα Θέατρα Άλσους και Μίεζας  

ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας – Κ. Θ. Β. Ε. – ΚΕ. ΠΟ. ΘΕ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Παρασκευόπουλου

-Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Πολιτιστικού Ομίλου  Ξηρολιβάδου

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου καλεί τα μέλη του στην 
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 2 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην αυλή του κτηρίου 
του Π.Ο.Ξ. στο Ξερολίβαδο.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν ακόμη για την πανδημία 
του κορωνοϊού (covid-19), τις οδηγίες από τους αρμόδιους φο-
ρείς και με γνώμονα την ασφάλεια και το καλό όλων, η Γενική Συ-
νέλευση θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο με τα απαραίτητα 
μέτρα και τις αποστάσεις ασφαλείας και θα έχει πολύ περιορισμέ-
νη χρονική διάρκεια.

Θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σύντομη ενημέρωση για ορισμένα τρέχοντα θέματα που 
απασχολούν το χωριό, όπως επίσης και θα ληφθεί απόφαση με ψηφοφορία για ζητήματα 
που αφορούν τη λειτουργία του Δ.Σ. και την κατάσταση ειδικών συνθηκών λόγω πανδημί-
ας που αντιμετωπίζουμε.

Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα στα μέλη να τακτοποιήσουν οικονομικά τις εισφο-
ρές τους για το 2020 προς τον Όμιλο.

Το Δ.Σ. 



Τάσος Μπαρτζώκας στη 
Βουλή: «Ο πυρήνας του 

σχολείου είναι ο μαθητής» 
Με την ολοκλήρωση της συζή-

τησης και ψήφισης στην Ολομέλεια 
της Βουλής επί του νομοσχεδίου 
του Υπουργείου Παιδείας «Εκσυγ-
χρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης και άλλες επείγουσες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ανοίγει ένας νέ-
ος κύκλος για το τοπίο στην ιδιωτική 
εκπαίδευση.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε ο 
βουλευτής Τάσος  Μπαρτζώκας, ο 
οποίος εστίασε στα θετικά σημεία 
του νομοσχεδίου και ειδικότερα:

• Στην ευελιξία που επιφυλάσσει 
το νομοσχέδιο για την οργάνωση 

και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
• Στην ενίσχυση της μαθησιακής ποιότητας, μέσω της αξιολόγησης του εκ-

παιδευτικού έργου
• Στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων των ιδιωτικών σχολείων να παρέχουν 

πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• Στην υποχρεωτική διδασκαλία, για πρώτη φορά, των ειδικών μαθημάτων 

που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας
Ο Τάσος Μπαρτζώκας σχολίασε τον ευτελή λόγο που πολλές φορές χρη-

σιμοποιείται στο Κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι κάθε νομοσχέδιο θα έπρεπε να 
αποτελεί ευκαιρία για διάλογο στη βάση των επιχειρημάτων και όχι για ευτε-
λισμό του πολιτικού ήθους. Παράλληλα, επέκρινε τον διαρκώς καταγγελτικό  
λόγο εναντίον της ελληνικής εργοδοσίας, η οποία αντιμετωπίζεται με εξαρχής 
καχυποψία, καθώς υπενθύμισε τη συνεισφορά και το βάρος που έχει σηκώσει 
στην πλάτη της στα χρόνια της οικονομικής κρίσης αλλά και τις συστηματικές 
προσπάθειες της να στηρίξει την ελληνική εργασία.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε για το εν λόγω νομοσχέδιο «Το νομοσχέδιο 
εκσυγχρονίζει το ιδιωτικό σχολείο και γι΄αυτό το λόγο η μαθητική κοινότητα το 
έχει αποδεχτεί. Άλλωστε, το σχολείο ανήκει στο μαθητή. Με την καταψήφιση 
του νομοσχεδίου η Αντιπολίτευση δεν γυρνάει την πλάτη της στην Κυβέρνηση. 
Γυρίζει την πλάτη της στο μαθητή και στην ίδια την κοινωνία.»
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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 BIASSONI MARTINO του Remo 

και της Carla, το γένος Erba, που γεν-
νήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας και κατοικεί 
στην Καλαζέτα Σαρδηνίας Ιταλίας και η 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του Σω-
τηρίου και της Ανίτα, το γένος Martini, 
που γεννήθηκε στο Μπρούχσαλ Γερ-

μανίας και κατοικεί στη Μόντζα Ιταλίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικήτα στη Νικήτη Χαλκιδικής.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

Γεωργίου και της Ευδοκίας, το γένος 
Κουϊμτζή, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στην Αλεξανδρούπολη και η ΖΥΓΑΝΙ-
ΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Κων/νου και της 
Γεωργίας, το γένος Γυφτάκου, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλε-
ξανδρούπολης.

Συλλυπητήριο του «Έρασμου» 
 για την εκδημία της αδελφής 

του Σεβ. Μητροπολίτη κ.κ. Παντελεήμονα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 

εκφράζει την συμπαράστασή του στον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα με τα 
θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για την εκδημία της κατά 
σάρκαν αδελφής του  μακαριστής Δέσποινας Δερμεντζόγλου,  
με την εγκάρδια ευχή για ταχεία ανάπαυση και κατάταξη της 
εκλιπούσης «ἐν σκηναῖς  δικαίων» στην ουράνια βασιλεία της 
θριαμβευούσης Εκκλησίας.  

Καλό Παράδεισο! 
Με τιμή για το ΔΣ

Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Μετά το “κλείσιμο” 
του τελωνείου Βέροιας… 

Νέα “επιτυχία” 
των “αρίστων” και του 
επιτελικού κράτους της 

ΝΔ, με το εργόσημο
Άκυρο το εργόσημο 

για τους εργάτες γης α-
πό τρίτες χώρες. Αυτά 
γίνονται όταν στην κυ-
βέρνηση των “αρίστων” 
με το επιτελικό κράτος 
νομοθετούν υπουργοί 
και μάλιστα νομικοί για 
αρμοδιότητες άλλων υ-
πουργείων.

  Και τα στελέχη 
της Ν.Δ. - υπουργοί, 
βουλευτές, παράγο-
ντες- προσπαθούν να 
αντικαταστήσουν την 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ με την Επι-
κοινωνία.

  Τζάμπα δεκάδες 
δημοσιεύματα, φωτο-
γραφίες, ακόμη και δια-
γκωνισμοί μεταξύ των τοπικών βουλευτών, για το ποιος πρωτοστάτησε για 
τη λύση του προβλήματος.

  Και ένα ερώτημα: Οι τοπικοί βουλευτές που δημοσίευσαν ακόμη και 
υπουργικές αποφάσεις που έλυναν το πρόβλημα, εξαπατήθηκαν και οι ίδιοι 
από τους υπουργούς; Ή συνειδητά κορόιδευαν τους αγρότες;

Είναι τυχαίο ο αποκλεισμός της Aντιπολίτευσης από όλες τις συναντή-
σεις με φορείς και κυβερνητικούς παράγοντες;

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Έφη Αχτσιόγλου:
 «Τα αναδρομικά

 των συνταξιούχων 
κατά 60%, κούρεψε
 ο κ. Μητσοτάκης»

Ο κ. Μητσοτάκης κούρε-
ψε τα αναδρομικά των συ-
νταξιούχων κατά 60%, δήλω-
σε η βουλευτής Επικρατεί-
ας και τομεάρχης Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη 
Αχτσιόγλου,απευθυνόμενη 
στον πρωθυπουργό από το 
Βήμα της Βουλής. Συγκεκρι-
μένα ανέφερε:

«Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε 
σήμερα στη Βουλή και ανα-

κοίνωσε, καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας, ότι «κουρεύει» τα αναδρομικά 
που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με την πρό-
σφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά 
60% περίπου. 

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει ανα-
δρομικά 1,4 δισ., ενώ το σύνολο των αναδρομικών που 
οφείλονται στους συνταξιούχους είναι 3,9 δισ. Είπε ότι 
θα καταβάλει αναδρομικά μόνο για τις περικοπές στις 
κύριες συντάξεις, ενώ το ΣτΕ έχει κρίνει ξεκάθαρα ότι οι 
αντισυνταγματικές περικοπές που έκανε ο κ. Βρούτσης 
αφορούν τόσο τις επικουρικές συντάξεις όσο και τα 
δώρα. 

Μάλιστα, ο κ. Πρωθυπουργός δεν δίστασε να πει 
στην εθνική αντιπροσωπεία ότι τάχα η απόφαση του 
ΣτΕ δεν αφορούσε τα δώρα και τις επικουρικές συντά-
ξεις. 

Πρόκειται για μια πρωτοφανή, αντισυνταγματική 
ενέργεια της κυβέρνησης και για μια κατάφωρα άδικη 
ενέργεια εις βάρος των δικαιωμάτων των συνταξιού-
χων».
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Κοιμητηριακό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου μας 
αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

TOY BΕΡΟΙΕΩΣ

Τὸ Σάββατον 1ην  Αὐγούστου 2020, πανηγυρίζει ὁ 
Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ 
Βεροιέως.

Παρασκευὴ 31/7/2020
ὥρα 7.00 μ.μ. Ὑποδοχὴ  τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μέ-

γας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός. 
ὥρα 11 νυκτερινὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία. 
Σάββατον  1/8/2020
ὥρα 7.00 π.μ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Πρόο-

δος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγιασμός. 
ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30 Ι-

ουλίου 2020 στις 10.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και 
Ελένης στο Διαβατό η Στεργιανή 
Τόπη σε ηλικία 97 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Δελημανώλη

Θερινό ωράριο 
λειτουργείας 
φαρμακείων 
στην Ημαθία

 
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, 

ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 
από 08:00 έως 16:00, βάσει της απόφασης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η  Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία       Οικονομοπούλου Αικατερίνη

 «Ύστατο χαίρε» του 
Μητροπολίτη Βέροιας 

στην αδελφή του 

Την Τρίτη 28 Ιουλίου το πρωί στον Κοιμητηριακό Ιερό Ναό των Αγίων 
Αρχαγγέλων Ευόσμου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της κατά σάρκα αδελ-
φής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος, μακαριστής Δέσποινας Δερμεντζόγλου.

  Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. 
Παντελεήμων, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Τριπόλε-
ως κ. Θεοφύλακτος, Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας, Νεαπόλεως και Σταυρουπό-
λεως κ. Βαρνάβας, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ, Κίτρους, Κατερί-
νης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, Γρεβενών κ. Δαβίδ, Τρίκκης και Σταγών κ. 
Χρυσόστομος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Αμορίου κ. Νικηφόρος.

 Επίσης στην ακολουθία παρευρέθηκαν Ιερείς, Μοναχοί και Μοναχές από 
την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας αλλά και από άλλες μητροπόλεις.



Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Συνεδριάζει αύριο 

διά περιφοράς η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής 

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, στις 10.00 π.μ., 
διά περιφοράς, κατ’ εφαρμογή: 1) των διατάξεων του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) της υπ’ αριθμ. 169/2019 Α-
πόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύστασης και Εκλογής Μελών των 
Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” ΑΔΑ: 
Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ, 3) της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του 
άρθρου 10 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 4) της με αριθμ. πρωτ. 
18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των επο-
πτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης:

-Καθορισμός ειδικοτήτων και κατανομή του υπό πρό-
σληψη έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο προγραμμα-
τισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2020

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης 
Οικονομικών και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Απόστολος Νεστορόπουλος , Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

-Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγήτρια: Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή 
Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς

-Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ         
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521
Αρ. Πρωτ. : 14353/28-7-2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προ-
μήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας 
και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προ-
σωπικό τους για τα έτη 2021-2022», εκτιμώμενης αξίας 392.013,52 
€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε εί-
δους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  τιμών από την υπηρεσία Εμπορί-
ου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας για τα ελαιόλαδα και τα 
είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλό-
τερη τιμή  για τα είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά 
είδη και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα 
εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:

1.ΟΜΑΔΑ Α΄: «Είδη παντοπωλείου», 49.720,12€  CPV:15000000-8
2. ΟΜΑΔΑ Β΄  : «Ελαιόλαδο»,  15.989,20€  CPV:15411110-6
3.ΟΜΑΔΑ Γ΄:«Γαλακτοκομικά προϊόντα»,25.740,00€ CPV:15500000-3
4.ΟΜΑΔΑ Δ΄ : «Είδη κρεοπωλείου»,28.881,00€ CPV:15110000-2
5. ΟΜΑΔΑ Ε΄ : «Είδη ιχθυοπωλείου» 23.942,70 CPV: 03311000-2
6.ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄:«Είδη οπωροπωλείου» 46.611,70€ CPV:15300000-1
7.ΟΜΑΔΑ Ζ΄ : «Είδη αρτοποιείου» 28.546,00€  CPV:15810000-9
8.ΟΜΑΔΑ Η΄ : «Γάλα» 172.582,80€  CPV:15511000-3                                   
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλε-
κτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
με ημερομηνία έναρξης  29/7/2020 ημέρα Τετάρτη και καταληκτική 
ημερομηνία 31/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Η η-
λεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη 
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα-ο-
μάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 
τμήματος- ομάδας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώ-
μενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι ποσό 7.840,27€. Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα 
της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 
επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων.                                                     

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οι-
κονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος/οι υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το 
Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο  για το τμήμα της προμήθειας 
που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  
σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες. Η 
παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά στα κτίρια του Δήμου 
Βέροιας και των νομικών προσώπων του, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες τους.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 24η Ιουλίου 2020, 
ημέρα Παρασκευή.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 
2331350582,  e-mail: garaveli@veria.gr, Αν. Μιζαντζίδου, τηλ. 
2331350616, e mail mizantzidou@veria.gr, fax: 2331350515).

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Δι-
αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχε-
τικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Πρόγραμμα δημιουργίας 
πιο ανθεκτικών 
καλλιεργειών

για υψηλότερη 
και ποιοτικότερη

 παραγωγή,
ενέκρινε ο Μ. Βορίδης

 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης 
Βορίδης στο πλαίσιο της  προσπάθειας εκσυγχρονισμού της 
αγροτικής παραγωγής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ ώστε να εκκινήσει το πρόγραμμα γεωργικής έρευνας για 
τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών. 

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων φυ-
τικών ποικιλιών με χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένη α-
πόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε 
επιβλαβείς οργανισμούς, αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες, 
που είναι υψίστης σημασίας για την αύξηση της παραγω-
γικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας 
στη γεωργία, και παράλληλη μείωση της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειών στην 
κλιματική αλλαγή.

 Οι νέες ποικιλίες που θα προκύψουν θα αφορούν τις εξής 
καλλιέργειες: ελιά, καρυδιά, άμπελο, κερασιά, κριθάρι, μηλιά, 
υβρίδιο λεμονιά λιμεττία, πορτοκαλιά, ρεβίθι, ρίγανη, τομάτα 
και σκληρό σιτάρι.

 Τα οφέλη από τη δημιουργία των νέων αυτών φυτικών 
ποικιλιών θα οδηγήσουν σε:

 • Γεωργία μειωμένων εισροών και καλύτερη αξιοποίηση 
των λοιπών εισροών (άρδευση, λίπανση)

• Αύξηση της παραγωγής
• Διεύρυνση της εμπορικής περιόδου για τα τελικά προϊ-

όντα
• Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας
• Αξιοποίηση εδαφών και περιοχών με οριακές κλιματικές 

συνθήκες
• Οικονομική απεξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγω-

γές γενετικού υλικού από το εξωτερικό
• Δυνατότητα στη χώρα μας να γίνει εξαγωγέας πολλα-

πλασιαστικού υλικού
 Ο προϋπολογισμός του προγράμματος το οποίο θα διαρ-

κέσει πέντε έτη, ανέρχεται σε 1,5 εκατ. Ευρώ.
 Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του 

ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Τσαγκαλίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

Σήμερα από την Π.Ε. Ημαθίας
Αεροψεκασμοί 

για την καταπολέμηση 
των κουνουπιών 

στο Αρδευτικό Κλειδιού 
 

Αεροψεκασμούς  για καταπολέμηση των κουνουπιών σε Ορυζώνες και Υγροτοπι-
κά συστήματα διενεργεί η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου 
«Έργο καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 
2020 – 2022»

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές:
Φυσικό και Αγροτικό Περιβάλλον (ορυζώνες) στην ευρύτερη περιοχή των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης & Ημαθίας (40.000 στρέμματα). Συγκεκριμένα:
Πέμπτη, 30/07/2020:
• Αρδευτικό Μαλγάρων Π.Ε. Θεσσαλονίκης
• Αρδευτικό Κλειδιού Π.Ε. Ημαθίας
Σκεύασμα (δραστική ουσία): Aqua K-Othrine (βλέπε συνημμένα αρχεία)
Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση 

της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει 
κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία.



ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣ
ΦίλιπποςΒέροιαςανακοινώνειτηνέναρξηδιάθεσης
των καρτών διαρκείας-στήριξης για την αγωνιστική
περίοδο 2020-21, που θα βρει την ομάδα μας να
αγωνίζεται για δεύτερησυνεχόμενη χρόνιαστηνΑ2
ΕθνικήΚατηγορία.

Οι τιμές τους είναι ίδιεςμε τιςπερσινές κι έχουν
ωςεξής:

50€γιατιςSILVER
100€ για τιςGOLD (διακεκριμένες θέσεις-καρε-

κλάκια)

Οικάρτεςδιαρκείας-στήριξηςισχύουνγιαΟΛΟΥΣ

τους εντός έδρας αγώνες
της σαιζόν 2020-21 (Πρω-
τάθλημαΑ2ΕθνικήςΚατη-
γορίας,ΚύπελλοΕλλάδας,
ΑγώνεςΚατάταξηςPlayOff
ή Play Out, σε περίπτω-
σηπου εμπλακεί η ομάδα
μας). Αξίζει να σημειωθεί
ότι λόγω της αύξησης των
ομάδων τηςΑ2από16σε
18, οι εντός έδραςαγώνες
της κανονικής διάρκειας
του πρωταθλήματος της
ερχόμενης σαιζόν θα είναι
2 περισσότεροι σε σχέση
με τους αντίστοιχους της
περσινήςσαιζόν.

Για τους κατόχους των
περσινών καρτώνπου θα
τις ανανεώσουν μέχρι τις

20Αυγούστου, οι τιμές είναι προνομιακές και δια-
μορφώνονταισε40€γιατιςSILVERκαι80€γιατις
GOLDαντιστοίχως.

Λόγωτωνδιαμορφωθεισώνυγειονομικώνσυνθη-
κών και τηςπιθανότητας να επιτρέπεται έναςπερι-
ορισμένοςαριθμόςθεατώνσεκάθεαγώνα,υπάρχει
σοβαρό ενδεχόμενο να μην κυκλοφορούν μεμονω-
μένα εισιτήρια για τους εντός έδραςαγώνες της ο-
μάδαςμας.Άρα,δικαίωμαεισόδουθαέχουνΜΟΝΟ
οι κάτοχοι των200 καρτώνδιαρκείας-στήριξηςπου
έχουν κυκλοφορήσει, αριθμόςπουαντιπροσωπεύει
περίπου το 25% της επίσημης χωρητικότητας του
ΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου.

Ακόμακαιστηνπερίπτωσηπουκάποιοι
απότουςαγώνεςδιεξαχθούνκεκλεισμένων
τωνθυρών,έχουμεμεριμνήσειούτωςώστε
οι κάτοχοι των καρτώνδιαρκείας-στήριξης
(καιΜΟΝΟαυτοί) να έχουν την αποκλει-
στική δυνατότητα, μέσω συγκεκριμένης
διαδικασίαςπουθατουςαποστέλλεταιπριν
τοπαιχνίδι, ναπαρακολουθούνΖΩΝΤΑΝΑ
τουςαγώνες τηςομάδαςμαςστοεπίσημο
κανάλιτηςστοYouTube.

Καλούμε τους φίλους του μπάσκετ να
προμηθευτούν την κάρτα διαρκείας-στή-
ριξης της ομάδας μας.  Εκτός απόπολύ
σημαντικό έσοδο για μας, η σταθερήπα-
ρουσία τουκόσμουστις κερκίδες τουΔΑΚ
Βικέλαςαποτελεί στήριγμα καιπηγή ενέρ-
γειαςκαιγιατουςαθλητέςτηςομάδαςμας.
Όλοι γνωρίζουμεπως η ερχόμενη σαιζόν
θαέχειμιαπολύμεγάλησυναισθηματικήι-
διαιτερότηταγιαόλουςεμάςστονμπασκετι-
κόΦΙΛΙΠΠΟ,καθώςηπρόσφατηαδόκητη
απώλεια τουπροπονητήμαςάφησεπίσω
της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, το οποίο
μπορείνααπαλυνθεί, έστωενμέρει,μόνο
μετηθερμήπαρουσίατωνφίλωνμαςστο
γήπεδοκαιτησυσπείρωσηόλωνμαςγύρω
απότηναγαπημένημαςομάδα.

Σημείαδιάθεσηςκαρτώνδιαρκείας:
ΚατάστημαOXETTE,Βενιζέλου 7, Βέ-

ροιαΤηλ.2331060977
Κατάστημα ΒΕΝΕΤΤΟΝ,Τσούπελη 5,

ΒέροιαΤηλ.2331070557
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Στη Βέροια βρέθηκε την Τρίτη 
28 Ιουλίου ο πρόεδρος της 
Ένωσης Σωματείων Αμοιβό-

μενων Πετοσφαιριστών κ. Παντελής 
Ταρνατόρος, στο πλαίσιο εθιμοτυπι-
κής του επίσκεψης στην πόλη μας, 
με αφορμή την ιστορική συμμετοχή 
του Φίλιππου Βεροίας στην Volley 
League της σεζόν 2020-2021, όπου η 
ομάδα μας φιλοδοξεί να κερδίσει ένα 
ακόμη μεγάλο «στοίχημα».

Κατά τηνπαραμονή του στηΒέροια, οπρόε-
δροςτηςδιοργανώτριαςαρχήςτουεπαγγελματικού
πρωταθλήματοςβόλεϊ,είχεσυνάντησηστοΔημαρ-
χείομετονΔήμαρχο,ΚωνσταντίνοΒοργιαζίδη,τον
ΠρόεδροτηςΔημοτικήςΚοινωφελούςΕπιχείρησης
ΠολλαπλήςΑνάπτυξης (ΚΕΠΑ) τουΔ. Βέροιας,
ΘεόφιλοΚορωνά, τονΑντιπρόεδρο τουΦίλιππου
Βέροιας,ΔημήτρηΜπιτέρνακαι τομέλοςτηςδιοι-
κούσαςΕπιτροπής τηςομάδας, ΓιώργοΓιακουμό-
πουλο.

Κύριο χαρακτηριστικό της συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε σεπολύ θερμό κλίμα, ήταν ο
γόνιμοςδιάλογοςκαιη εποικοδομητικήανταλλαγή
απόψεωνσχετικάμε τηνπαρουσία τουΦίλιππου
Βέροιαςστην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία,
το «όραμα» της διοίκησης τουσυλλόγουμας για
περαιτέρωπροβολή και ανάπτυξη τουαθλήματος

στην ευρύτερηπεριοχή και θέματα αναφορικά με
τοεπαγγελματικόβόλεϊ.

Λίγο πριν το τέλος της συνάντησης μάλιστα
«έπεσεστοτραπέζι»καιτοενδεχόμενοφιλοξενίας
στηΒέροια και κάποιας επίσημης διοργάνωσης,
πρότασηπουαναμένεται να εξεταστείστομέλλον
απότουςαρμόδιουςφορείς.

Στησυνέχεια ο κ.Ταρνατόρος, συνοδευόμενος
απόταμέλητουΔ.ΣτουΦιλίππουΒέροιαςκαιτον
κ.Κορωνά,ξεναγήθηκεστηνπόληκαιεπισκέφθη-
κετηνφετινήέδρατηςομάδας,τοΔημοτικόΓυμνα-
στήριο«Δ.Βικέλας».

Από την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του
πρώην ΕΑΚ, στοΜακροχώρι, ο κ. Ταρνατόρος,
έμεινε ικανοποιημένος, τόσο από τον αγωνιστικό
χώρο,πουπληροίτακριτήριακαιτιςαπαιτούμενες
προδιαγραφές,όσοεπίσηςαπότααποδυτήριακαι
τουςάλλουςχώρους(ιατρείο,αίθουσατύπουκλπ).

Εντός της εβδομάδας μάλιστα αναμένεται και
γραπτή έκθεση τουπροέδρου τηςΛίγκας, με τις
παρατηρήσεις και τις απαιτήσεις της διοργανώ-
τριας αρχής για κάποιες μικρέςπαρεμβάσεις συ-
ντήρησης-αναβάθμισής του γηπέδου (βάψιμο του
αγωνιστικού χώρου, διαγραμμίσεις, θέσεις τηλεο-
πτικώνκαμερώνκαικάλυψηπαραθύρων),πουθα
μετατρέψουν την έδρα της ομάδαςμας,σεπραγ-
ματικό«στολίδι».

Η επίσκεψη τουπροέδρου τηςΕΣΑΠολοκλη-
ρώθηκεμετιςκαλύτερεςεντυπώσεις,τοαπόγευμα
τηςΤρίτης με γεύμαπουπαρέθεσαν τα μέλη της
διοικούσαςεπιτροπής τουΦίλιππουΒέροιαςστον
κ.Ταρνατόρο,όπουέδωσετοπαρώνκαιτοέτερο
μέλοςτουΔΣ,ΓιάννηςΓαλλίκας.

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΠΑΣΚΕΤ

Έναρξηδιάθεσηςκαρτών
διαρκείας-στήριξης

Με τις καλύτερες εντυπώσεις έφυγε
από τη Βέροια ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Π
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Δείπντοσεπαλαιούς και νέουςαθλητέςπαρέθε-
σε η διοίκηση τουΑΟΚ.Η διοίκηση του συλλόγου
ευχαρίστησε για τηνπροσφορά τους και ευχήθηκε

καλήσυνέχειαστουςπαίκτεςπουφεύγουναπότον
σύλλογο ενώπαράλληλα καλωσόρισε τουςπαίκτες
πουήρθανπρόσφαταστηνομάδα. Στην κυκλοφορία τα διαρκείας 

των Αετών Βέροιας ενόψει της 
δεύτερης σεζόν στη Γ Εθνική. 

Με μόλις 20€ κερδίζεις μια μόνιμη 
θέση για τους εντός έδρας αγώνες 
της ομάδας μας, ενισχύοντας παράλ-
ληλα τον σύλλογο που θα αγωνιστεί 
για ακόμη μία χρονιά σε Εθνική 
κατηγορία!

Για ναπρομηθευτείτε τις κάρτες διαρκείας, κα-
λέστεστο6973220345,στο6949487631ήεπισκε-
φτείτεταεξήςσημείαπώλησης:

Σταδίου101–ΓαβριηλίδηςΣυμεών(simparts.gr)
Θεσ/νίκης15–ΑνταλλακτικάΦωτιάδης
Κυριωτίσσης8–Γυμναστήριο“JoyFit”
2 χλμΕΟΑλεξάνδρειαςΚοζάνης –Εστιατόριο

Άρωμαπόλης(στοδρόμογιατοΝοσοκομείο)
Παν.Τσαλδάρη8–ΚρεοπωλείοΚούσιοςΑντ.

Δείπνοσεπαλαιούςκαινέους
αθλητέςπαρέθεσεοΑΟΚ

Ξεκίνησε η διάθεση των καρτών 
ενίσχυσης/διαρκείας των Αετών Βέροιας

ΣτονΓΠΣΒέροιαηΚωνσταντίναΚανδύλα
ΗδιοίκησητηςVeriaLadiesείναιστηνευχάριστη

θέσηναανακοινώσειτηντέταρτηπροσθήκηενόψει
τηςπαρθενικήςτηςσεζόνστιςΕθνικέςκατηγορίες.

Ηομάδα τηςΗμαθίας εντάσσειστορόστερ την
ΚωνσταντίναΚανδύλα,που κατάγεται από τηΒέ-
ροιακαι έχειστοπαρελθόνδιατελέσειστονσυντο-
πίτηΑγροτικόΑστέραΑγίαςΒαρβάρας.

Η 25χρονη (11/07/1995) αθλήτρια ανήκε μέχρι
πρότινοςστονΠΑΟΚΚοζάνηςκαιξεχωρίζειγιατην
ταχύτητα της στοπαιχνίδι αλλά και τοπάθος της
στοντρόποπουαγωνίζεται.

Να σημειώσουμε παράλληλαπως η διοίκηση
της ομάδας, σε συνεργασία με τονπροπονητή έ-
χουνήδηεντοπίσειτουςεπόμενουςμεταγραφικούς
στόχους, έχουν γίνει οι απαραίτητες επαφές και
σταδιακά θα ανακοινώνονται για την ενημέρωση
τωνφιλάθλων.Καλωσορίζουμεστηνομάδαμαςτην
Κωνσταντίνακαιτηςευχόμαστεπολλέςκαιξεχωρι-
στέςδιακρίσεις!

Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια 
των αγώνων όλων των σπορ 
από 24% σε 13% τουλάχι-

στον για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2021.  Στη μείωση της 
φορολογίας των εισιτηρίων στους 
αθλητικούς χώρους τουλάχιστον για 
ένα χρόνο προχωρά η κυβέρνηση 
σύμφωνα με όσα ανέφερε από το 
βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια 
της συζήτησης του νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Συγκεκριμένααπό01/09/2020έως30/06/21και
με δυνατότητα ναπαραταθεί θα υπάρξει μείωση
τηςφορολογίας καθώς οΦΠΑστα εισιτήρια των
αγώνων όλων των σπορ μειώνεται από 24%σε
13%,όπωςείχεαιτηθείεδώκαιπολύκαιρότοΥφυ-
πουργείοΑθλητισμού.

Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια
των αγώνων από 24% σε 13%

Απαισιόδοξος παρουσιάστη-
κε ο υφυπουργός Πολι-
τικής Προστασίας, Νίκος 

Χαρδαλιάς, στο ενδεχόμενο της 
επιστροφής του κόσμου στα 
γήπεδα. Στην εβδομαδιαία –πλέον- 
ενημέρωσή του αναφορικά με την 
πορεία της πανδημίας στην Ελλά-
δα, ρωτήθηκε για την παρουσία 
των οπαδών στις εξέδρες από τη 
νέα σεζόν και ενδεχομένως από 
τον τελικό Κυπέλλου, εφόσον 
πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγού-
στου και τόνισε ότι είναι ακόμα 
πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. 
«Νομίζωότιείναιπολύνωρίςγιαναμιλά-

με για κάτι τέτοιο.Σε κάθεπερίπτωσηόμως
σαςπαραπέμπωστοΥφυπουργείοΑθλητι-
σμού.Ότι εισηγήσεις υπάρχουν θαπρέπει
να βασιστούνσταπραγματικά δεδομένα και
τοβασικότεροείναιπάνωσταβασικάεπιδη-
μιολογικάδεδομένα της εποχής,στην οποία
θαπροταθείναυπάρχειμικρήήμεγάληεπι-
στροφή τωνφιλάθλων.Κατ΄εμέ είναι μακριά
ακόμαο χρόνοςπουθα ξεκινήσει ο αθλητι-
σμόςμεγεμάταγήπεδα».

Αργείηεπιστροφήφιλάθλωνσταγήπεδα
Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς

δήλωσε πως αργεί η στιγμή που θα δούμε φιλάθλους στα γήπεδα
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Προτάσεις νέων Ειδικοτήτων
 στο ΙΕΚ Βέροιας το 2020-21

-Ψήφισε & Επίλεξε την ειδικότητα που θέλεις
ΙΕΚ Βέροιας: Δημο-

σκόπηση για την επιλογή 
νέων ειδικοτήτων 2020-
2021. Κάθε καλοκαίρι τα 
Δ.ΙΕΚ της επικράτειας ο-
φείλουν να επιλέξουν τις 
ειδικότητες που θα λει-
τουργήσουν το αμέσως 
επόμενο φθινόπωρο. 

Οι σπουδές στα Δη-
μόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν, 
διαρκούν 2 έτη και ακο-
λουθούνται από 1 εξάμη-
νο πρακτικής άσκησης (το 
οποίο μπορεί να γίνεται 
και ταυτόχρονα με το 2ο 
έτος). Το ωράριο των μα-
θημάτων είναι 15:00μμ 
– 18:55μμ. Με την απο-
φοίτηση ο καταρτιζόμενος 
αποκτά δίπλωμα επιπέ-
δου 5, που συνεπάγεται 
πληθώρα επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων. 

Το ΔΙΕΚ καλεί το κοινό 
να δηλώσει την ειδικότη-
τα που θα προτιμούσε να 
παρακολουθήσει το φθι-
νόπωρο του 2020, συμ-
βάλλοντας έτσι στη δια-
μόρφωση του προγράμ-
ματος σπουδών 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 περιλαμβάνονται 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.

Έρευνα με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας διενήργησε το One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Υποστήριξης του Οικοσυστήματος 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η έρευνα, που διεξήχθη στο 
πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), απευθύνθηκε σε ερευνητές και 
επιχειρηματίες του οικοσυστήματος καινοτομίας στους οκτώ τομείς προτεραιότητας και οριζόντιας παρέμβα-
σης της Στρατηγικής RIS3. 

Η ύπαρξη ισχυρού ανταγωνισμού, η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και η σχετικά χαμη-
λή κερδοφορία των επιχειρήσεων αποτελούν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις σχετικά με «τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν σήμερα ως εταιρίες πέραν της έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων», που επιβεβαίωσαν το 
25%, το 21% και το 18% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας της Πληροφορι-
κής (τομέας οριζόντιας παρέμβασης), που συμμετέχει με το μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα στους επιχειρηματί-
ες, θεωρεί τη δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού ως την μεγαλύτερη πρόκληση.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η έλλειψη πόρων για έρευνα, με 29% απόκρισης, αποτελεί την μεγαλύτερη 
πρόκληση, ενώ η συνεργασία με την αγορά (τις επιχειρήσεις) και οι δυσκολίες υλοποίησης της έρευνας (λόγω 
π.χ. έλλειψης χρόνου) αποτελούν τις αμέσως επόμενες δημοφιλείς απαντήσεις, με 19% και 17% αντίστοιχα.   

Οι επιχειρηματίες σε ποσοστό 20% εκτιμούν ότι η «χρηματοδότησή τους με στόχο τη βελτίωση της καινο-
τομικής/τεχνολογικής τους ικανότητας» αποτελεί το κυριότερο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τόσο τους 
ίδιους όσο και το οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλα εργαλεία-πολιτικές 
που επικράτησαν ήταν η χρηματοδότηση συνεργασίας «με ερευνητικά κέντρα» και με «άλλες επιχειρήσεις», 
με ποσοστά απόκρισης 17% και 16% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη βέβαια είναι η εμφάνιση, έστω και με μικρό 
ποσοστό (11%), της ανάγκης των επιχειρήσεων για μη οικονομική υποστήριξη, με στόχο τη «βελτίωση της 
καινοτομικής / τεχνολογικής τους ικανότητας». Η μη οικονομική υποστήριξη περιλαμβάνει δράσεις, όπως 
mentoring, coaching, consulting, voucher εξωστρέφειας κ.ά. 

Διερευνώντας τις απαντήσεις των start-ups της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως οι πιο ευάλωτες 
αναφορικά με τη βιωσιμότητά τους, παρατηρείται διαφοροποίηση στις απαντήσεις τους, καθώς ελαφρά πιο 
σημαντική θεωρούν τη χρηματοδότηση της συνεργασίας με τα ερευνητικά κέντρα (18%), αλλά ως εξίσου 
σημαντικά εργαλεία προκρίνουν τη «χρηματοδότησή τους στα αρχικά στάδια λειτουργίας» τους (15%), τη 
«συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων (ή βελτιωμένων) προϊόντων» και τη «χρηματοδό-
τηση των scale-ups», με ποσοστό απόκρισης 14%. Ακολουθεί η «χρηματοδότησή τους με στόχο τη βελτίωση 
της καινοτομικής / τεχνολογικής τους ικανότητας», με ποσοστό απόκρισης 10%, που αποτέλεσε όμως τη 
δημοφιλέστερη απάντηση στο σύνολο των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση θεωρείται κατά συνέπεια το μέσο 
επίτευξης της ανάπτυξης των start-ups και καθορίζει το ρυθμό ανάπτυξής τους, όπως επιβεβαιώνεται από το 

αποτέλεσμα της έρευνας.
Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές παρουσιάζουν υψηλή προτίμηση σε εργαλεία «ποστήριξης για εξω-

στρέφεια», με ένα ποσοστό απόκρισης 81% και για «συνεργασίες των επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα» 
σε ποσοστό 80%. Ακολουθούν τα εργαλεία χρηματοδότησης για «καινοτόμες δράσεις» και «start-ups». Τη χα-
μηλότερη προτίμηση επιδεικνύουν τα εργαλεία «Μη οικονομικής ενίσχυσης». Τα Κουπόνια Καινοτομίας κινού-
νται μάλλον χαμηλά στις προτιμήσεις, ενώ τα Clusters αφήνουν επίσης μάλλον ουδέτερους τους ερευνητές. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, σε συνδυασμό με αυτά που θα προκύψουν από τα Θεματικά Εργαστήρια 
την επόμενη περίοδο, θα ληφθούν υπόψη από τους φορείς χάραξης πολιτικής που εμπλέκονται στο σχεδια-
σμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης τόσο για τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της, αλλά 
και για την προετοιμασία επικαιροποίησής της για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2021-2027) και το σχεδια-
σμό των νέων δράσεων. 

To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα

• Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790
• Γουλάπτση Μαρία 2313 319705
• Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668
• Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667.
E-mail: info@ris3rcm.eu

Τι έδειξε έρευνα της Περιφέρειας για τις προκλήσεις 
επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα καινοτομίας 

Συνεδριάζει αύριο
 η Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρί-
αση της Κοινότητας 
Βέροιας θα γίνει 
στην αίθουσα Δημο-
τικού Συμβουλίου, 
κεκλεισμένων των 
θυρών,  την Παρα-
σκευή 31-7-2020 
στις  18:00, για τα 
παρακάτω θέματα 
της ημερήσιας διά-
ταξης:

-Γνωμοδότηση 
για τη μελέτη σή-
μανσης της οδού 
Βλάχων Ηρωίδων & 
Ακροπόλεως για τη 
σύνδεση με τη Γέ-
φυρα Αφών Κούσι-
ου Δήμου Βέροιας.

-Γνωμοδότηση για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Λουτρού και Περικλέ-
ους.

-Γνωμοδότηση για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Πιερίων, Ακροπόλε-
ως, Ημαθίωνος και Πύρρου.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 

η υποβολή αιτήσεων για εννέα υποτροφίες 
σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Παρατείνεται έως και τις 31 Αυγούστου 2020 η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) υποτροφίες σπου-
δών για την Περιφέρεια Μακεδονίας, που παρέχει ο θεσμός «Υποτροφίες στις Περιφέρειες», μια πρω-
τοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) 
και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο λύκειο) σε οποιαδήποτε 
ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρει τους δικαιούχους, μεταξύ των ειδικοτήτων και των 
προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς. 

Η προκήρυξη των υποτροφιών καθώς και η σχετική αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον 
επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ενημέρωση \ Προκηρύξεις) 
και είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=62&proclid=4322
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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-
μααπό27-7-2020 μέχρι

2-8-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
27/07/2020 έως 31/07/2020

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

Πέμπτη 30-7-2020

16:00-21:00 ΓΚΡΕ-

ΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ

11 (κάτω από τα αστικά)

23310-23023

16:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2623310-24123

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

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 

ΔήμοςΒέροιας:
ΣυνεδριάζειηΔημοτική
ΕπιτροπήΔιαβούλευσης

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας,   
θα γίνει την Δευτέρα  10-08-2020, από 

τις  09:00 έως τις 10:00 π.μ., η οποία λόγω 
των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί 
για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς 
(μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη 
της Δ.Ε.Δ.), για τη διατύπωση των απόψεών 
τους επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης:

-Διατύπωση απόψεων επί της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σταπλαίσια της μελέτης «ΒελτίωσηΑστικήςΚινητικότητας  σε
περιοχέςσχολικώνσυγκροτημάτων».

-Διατύπωση απόψεων επί της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σταπλαίσια τηςΜελέτηςΒιοκλιματικού –ΠολιτιστικούΔικτύου
Διαδρομών».

-Διατύπωσηαπόψεων επί της μελέτηςσήμανσης της οδού
ΒλάχωνΗρωίδων&Ακροπόλεωςγιατησύνδεσημετηνγέφυρα
ΑφώνΚούσιωνΔήμουΒέροιας.

-Διατύπωσηαπόψεων επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σταπλαίσιατης«Συγκοινωνιακήμελέτηεργοταξιακήςσήμανσης
καικυκλοφοριακώνρυθμίσεωνγιατοέργοαγροτικήςοδοποιίας
στοΑγρόκτημαΤριλόφουΔήμουΒέροιας».

Σεπερίπτωση έλλειψηςαπαρτίας, ησυνεδρίαση επαναλαμ-
βάνεται τηναμέσως επόμενη εργάσιμηημέρακαιώρα,  οπότε
θεωρείταισεκάθεπερίπτωσηότιυφίσταταιαπαρτία.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά γκαρσονιέρα

στοκέντροκαιΚαλ-

λιθέα, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ.Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιόρο-

φηκατοικίατου‘71,

140 τ.μ. συνολικά,

κάτω από Πιερί-

ων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διό-

ροφηοικοδομήαπό

100 τ.μ.περίπουο

κάθεόροφος,κοντά

στηΜΕΒΓΑΛ.Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ή

ΕΝΟ ΙΚ Ι ΑΖΕΤΑ Ι

στον κεντρικό δρό-

μο του Διαβατού

μαγαζί 111 τ.μ. Τι-

μή  συζητήσ ιμη .

Τηλ.: 6942 067283

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστη-

μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειοστηΒέροια,ο-

δόςΤρύφωνος3.Τηλ.:

6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μο-

νοκατοικία κοντά

στο 7ο Δημοτικό,

75 τ.μ., με υπό-

γειο 75 τ.μ. και οι-

κόπεδο 200 τ.μ.,

4 8 . 0 0 0  ε υ ρ ώ .

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κό -

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν. :

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

ΣΛΚ, 2 W.C., 1ος ό-

ροφος μονοκατοικίας.

Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:

6981760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη,

ΠλατείαΩρολογίου,οδός

Μιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:

6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτεροΑκροπόλεως,

στηνκαινούργιαγέφυρα

«Κούσιου».Τηλ.: 6984

108684.

ΠΙΝΔΟΥ &  ΕΜ.

ΠΑΠΠΑγωνίαενοικιά-

ζεταικατάστημα45τ.μ.

μεπατάρι&W.C.,ανα-

καινισμένομε καινούρ-

για κουφώματα. Τηλ.:

6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοικι-

άζεται επαγγελματικός

χώρος50τ.μ.,πλήρως

ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλα

σταΑστικά.Τηλ.:6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίησηκαιφροντί-

δαηλικιωμένουστηΒέ-

ροια.Τηλ.:2331091098

κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

φροντίδα ηλικιωμένης

στηνΑγ. Βαρβάρα για

24ωρη βάση. Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίησηκαιφύλαξη

ηλικιωμένουμεάνοιασε

24ωρηβάσηστοΔιαβα-

τόΗμαθίας.Τηλ.: 6970

307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςαπό

τη Μεταφορική «Ν.

Ίκαρος» Carr ier με

δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κα-

τηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία. Τηλ.:

2331022022.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προ-
σωπικόγιανα
εργαστεί στα
ψητοπωλεία
«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&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,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

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.από
παραλια45000€
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.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαισθητικός,από-
φοιτοςΑΕΙήΤΕΙγιαναεργα-
σθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
2331024141.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος

για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εται-

ρία κρεάτων ξεκοκαλιστής

καιοδηγόςμεεπαγγελμα-

τικό δίπλωμα.Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδικήβοήθειαστηΒέροια.

Τηλ.:2331041601&6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  π τυχ ιού -

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.: 6947

564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ-

Ξ Ε ΩΝ  ‘ ’ T S I F L I D I S

SECURITY’’  ζητάει  να

προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση, εξωτερικό

πωλητή ή πωλήτρια για

τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλι-

κή γλώσσα,  δ ίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια ερ-

γασίας προσωπικού α-

σφαλείας, εμπειρία με

βιογραφικό και συστά-

σεις. Μισθός, ασφάλιση

και ποσοστά. Παραλα-

βή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσ-

σαλον ίκης  45 Βέρο ια

www.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsifl idis.

gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-

ΜΟΣ με πείρα και α-

γάπη για τα παιδιά α-

ναλαμβάνει τη φύλαξη

βρεφών και  νηπίων.

Τηλ.:6987910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.

με κομπιούτερ σε άρι-

στη κατάσταση. Τηλ.:

6977 402239 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλήκατάσταση,400ευ-

ρώόλαμαζί.Τηλ.:23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΑ60ετών,συντα-

ξιούχος, κοινωνική, αξιο-

πρεπής, αναζητά σύντρο-

φοέως68ετώνμεταίδια

χαρακτηριστικά για μία

ουσιαστική σχέση ζωής.

Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.

Τηλ.:6997933246.

ΑΝΔΡΑΣ  38 ετών α-

πό τη Βέροια, επιθυμεί

γ νωρ ι μ ί α  μ ε  κοπ έ λα

25-40 ετών. Τηλ.: 6974

706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίςυποχρεώσειςζητάΚυ-

ρία έως 50 ετών για οο-

βαρή σχέση. 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

-Υπόγειοκύριαχρήση

90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση

90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση

90τ.μ.

-2οςόροφοςκύριαχρήση

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ..Έ-

χει κλιματισμό κα ασανσέρ.

Αριστοτέλους21,στοκέντρο

τηςΒέροιας. Πληροφορίες:

6945 541642 (Ζαφείρης) &

6972605550(Βασίλης)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικώνβι-
βλίων.Δεναπαιτείταιοποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Απαιτείται
βασικήγνώσηαγγλικώνκαιεκπλήρωσηστρατιωτικώνυπο-
χρεώσεων.ΝικόλαοςΓκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,ΕμπόριοΞυλείας,
5,5οχλμ.ΠΕΟΒέροιας–Νάουσας,Τηλ.6983438046.



Κυρ. Μητσοτάκης: Εφάπαξ μέχρι το τέλος 
του χρόνου η καταβολή των αναδρομικών

Κατατέθηκε η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων 
από το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας μετά τις 
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η κυ-
βέρνηση πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του χρόνου 
τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους.

Η κυβέρνηση πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του 
χρόνου τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιού-
χους

Στην σχετική τροπολογία αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταβάλ-
λονται ποσά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα προς 
αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν και αίρεται με 
τον τρόπο αυτό το σωρευτικό αποτέλεσμα των μειώσεων και 
περικοπών στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων.

Ειδικότερα, η τροπολογία ορίζει ότι:
1. Ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις 

κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργα-
νισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ 
εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευ-
ση του ν. Κατρούγκαλου (13.5.2016), καταβάλλονται άτοκα 
στους δικαιούχους.

2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ο τρόπος, 
η διαδικασία και η λεπτομέρειες της καταβολής των ποσών 
που θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος,

3. Με την καταβολή των εν λόγω ποσών αποσβέννυνται 

οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφά-
λισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και κα-
ταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και 
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κατά το χρονικό διάστημα από 
11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. Κατρούγκαλου (13.5.2016).

4, Η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον 
των δικαστηρίων δίκες ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το 
παραπάνω καταβαλλόμενο ποσό.

P Έκαναν πίσω οι 
Τούρκοι. Στο εξής συνεχί-
ζουμε κανονικά να κινδυ-
νολογούμε μόνο με κορω-
νοϊό…

 
P Να δείτε που ερ-

χόμενους, τους χτύπησε 
κατάματα το φως στην ά-
κρη του τούνελ.

 
P Έτσι συνέβαινε πά-

ντα. Οι Τούρκοι στο Αιγαίο 
κόβουν αλερετούρ.

 
P Πρώτη θέση σιχτίρ τσαμπούκ!
 
P Πάντως φέτος το καλοκαίρι αν δεν σκά-

σουμε από τη ζέστη, θα σκάσουμε από τις μά-
σκες.

 
P Μην το βλέπετε σαν καύσωνα. Δείτε το 

σαν δωρεάν ήπια αποτέφρωση.
 
P Κατά τα λοιπά διεθνή. Γάιδαρος στη Σο-

μαλία προκάλεσε αεροπορικό ατύχημα. Κοίτα να 
δεις που πετάει τελικά.

 
P Μπήκε λέει στον διάδρομο την ώρα της 

προσγείωσης. Δεν διευκρινίζεται: του αερο-
πλάνου ή του γαϊδάρου;

 
P Να δεις που στο τέλος θα πετάει και ο ελέ-

φαντας.
 
P Κάτι για το οποίο εξακολουθούν και 

επιμένουν κάποιοι σύντροφοι στο κόμμα και 
στην έντυπη έκδοση του ‘Ριζοσπάστη’.

 
P Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αεροπλάνο 

ερχόταν από το Τζιμπουτί. Δεν διευκρινίζεται αν 
ήταν μέσα ο Γουίλι ο μαύρος θερμαστής.

 
P Πρόταση. Αντί για παγωτό, μερέντα φυ-

λαγμένη στο ψυγείο. Κι άσε την αγάπη να την 
ψάχνει στο ντουλάπι.

 
P Τα οποία σπανίως ανοίγει, διότι, όπως 

λέει, μπάζει.
 
P Μπάζει δεν λες τίποτα…
 
P Και το καλό:
 
Μια φορά κι ένα καιρό ένας χωρικός σηκώνε-

ται πρωί πρωί να αρμέξει την αγελάδα του. Πάει 
στον στάβλο και τη βρίσκει νεκρή. Η στενοχώρια 
του ήταν μεγάλη. Την αγελάδα αυτή την είχε χρό-
νια και ήταν σαν παιδί του. Πάνω στην απελπισία 
του κρεμάστηκε. Πάει η γυναίκα του στον στά-
βλο, βρίσκει την αγελάδα νεκρή και τον άνδρα 
της κρεμασμένο και πάνω στην απελπισία της 
κρεμάστηκε και αυτή. Πάει ο μεγάλος γιος στον 

στάβλο, βλέπει το θέαμα και αποφασίζει να πάει 
να πέσει στον ποτάμι να πνιγεί. Λίγο πριν χάσει 
τις αισθήσεις του ένα χέρι τον βγάζει από το νερό. 
Ήταν μια γυναίκα πανέμορφη. Ποτέ του δεν είχε 
ξαναδεί τόσο ωραία γυναίκα.

«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου 
συνέβη. Αν με ικανοποιήσεις 5 φορές θα αναστή-
σω τους γονείς σου και την αγελάδα…»

Τη βάζει κάτω ο νεαρός… μια, δυο, τρεις, τέσ-
σερις φορές αλλά στην 5η τα ‘φτύσε.

«Καταραμένε, άντε πνίξου» του λέει η νεράιδα 
και τον πνίγει στο ποτάμι.

Πάει στον στάβλο και ο δεύτερος αδελφός, 
βλέπει κι αυτός το θέαμα και πάει να πέσει στο 
ποτάμι να πνιγεί όταν η νεράιδα τον σώζει και 
αυτόν:

«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου 
συνέβη. Αν με ικανοποιήσεις 10 φορές θα ανα-

στήσω τους γονείς σου, τον αδελφό σου και την 
αγελάδα…» του λέει.

Τη βάζει κι αυτός κάτω αλλά την 10η τα ‘φτύσε.
«Καταραμένε, άντε πνίξου κι εσύ» του λέει και 

τον πνίγει στο ποτάμι.
Πάει και ο τρίτος αδελφός, βλέπει τι συνέβη και 

πάει κι αυτός να πνιγεί. Πάλι η νεράιδα τον σώζει.
«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου 

συνέβη. Αν με ικανοποιήσεις 20 φορές θα ανα-
στήσω τους γονείς σου, τα αδέλφια σου και την 
αγελάδα…» λέει κι αυτουνού.

«Μόνο 20 θες; Εγώ σε ικανοποιώ και 40!» της 
λέει ο τρίτος αδερφός.

Αρχίζει, λοιπόν 1..2..5..20..25 και ξαφνικά στα-
ματάει σταματά και της λέει:

«Δε φαντάζομαι μετά την τριακοστή φορά να 
πεθάνεις κι εσύ όπως η αγελάδα;»!

Κ.Π.
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