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Ένα χιόνι
σαν πρωταπριλιάτικο ψέμα! 

  Κάναμε λόγο στην προχθεσινή θέση μας, έστω 
και καθ’ υπερβολή, ότι αν πέσει ένα χιονάκι θα 
φοβηθούν οι ηλικιωμένοι και θα μείνουν σπίτι, αφού 
κάποιοι δεν υπολογίζουν τον κορωνοϊό. Να που ήρθε 
πρωταπριλιάτικα, όχι σαν ψέμα, αλλά έντονο και πυκνό 
ακόμη και στο κέντρο της Βέροιας. Τώρα θα πει κάποιος 
τι άλλο θα μας βρει αυτό το 2020, που είναι μια χρονιά 
που θέλουμε όλοι να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. 
Ωστόσο ας πάρουμε την θετική και αισιόδοξη πλευρά 
του πράγματος και να θεωρήσετε κάποιοι ως Θεία 
Πρόνοια, άλλοι ως καλοτυχία ότι με αυτές τις καιρικές 
συνθήκες το τελευταίο που σκέφτεται κάποιος είναι 
να στείλει SMS για σωματική άσκηση ή βόλτα με 
κατοικίδιο! Επομένως κάτι θα γλιτώσουμε…
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τίτου οσιου, Θεοδώρας μαρτ.,

Αιδεσίου, Αμφιανού

Θα παραταθεί μέχρι 
Ιανουάριο 2021 η προστασία 

της 1ης κατοικίας;
ΑύριοΠαρασκευή 3Απριλίου αναμένεται να υπάρξει συ-

ζήτηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους
θεσμούςγιαναζητήσουνπαράτασητηςεναρμόνισηςδικαίου
τηςχώραςμαςμετηκοινοτικήοδηγίαγιατηδεύτερηευκαιρία.
Ηπαράταση αυτή θα ισοδυναμεί και με de facto αντίστοιχη
παράταση για τηνπροστασία τηςα’ κατοικίας. Συζητείταιως
πιθανήημερομηνία1ηΙανουαρίουτου2021,ωστόσοαρκετοί
είναιαυτοίπουεκφράζουντηναπορίατουςγιατίηχώραμας
σπεύδει να συμμορφωθεί με την οδηγία όταν τοπεριθώριο
πουδίδεταιστακράτημέληείναιοΙούνιοςτου2021.Συγχρό-
νωςανοιχτάπαραμένουνταθέματασεπερίπτωσηπαράτασης
αν ηπλατφόρμαπροστασίας της α’ κατοικίας θαπαραμείνει
ανοιχτήκαιτιθαγίνειμετουςδανειολήπτεςτουΝόμουΚατσέ-
λη.Επίσηςμένει ανοιχτό το θέμααν ηπτώχευσηθααφορά
μόνο επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες κατά την ίδια λογική.Οι
τράπεζεςπάντωςζητούνπολύπιοαυστηρούςόρουςαπόαυ-
τούςπουπροτείνειηκυβέρνηση.Σεκάθεπάντωςπερίπτωση
εκτιμάταιπωςοιεξελίξειςμπορείναοδηγήσουνπιομακριάτις
αλλαγέςλόγωτωναναγκώνπουθαέχουνδημιουργηθεί.

Πάντως η κατάσταση γύρω από τα νοικοκυριά αλλά και
απότις επιχειρήσειςβαίνει επιδεινούμενηκαιθαπρέπειάμε-
σαναυπάρξειμέριμνααπότοτραπεζικόσύστημαγιαναμην
έχουμεστηνσυνέχειαένανέοκύμακόκκινωνδανείωνπουθα
«πνίξουν»τράπεζεςκαιδανειολήπτες.

ΤουΓιάννηΝτισέλια

Αβρε σύ όμορφη από το κανάλι ΣΚΑΙ (άραγε γιατί
τολένκανάλισάματιθαποτίσουν τίποτακαιδεν τολέν
ελληνικά δίαυλο, αμά χαζοπερηφάνια, και γιατί το λεν
ΣΚΑΙκαιδεν τολενΜΠΑΙ, λεςκαιχάθκανελληνικάου-
νόματαΔίαςΑρης...άΐντεμηνπω..),απουλες εσύ ξανθιά
μέμορφηπουλεςταχαμπέριακιστήνουμιαπουνουρίς
νασυβλέπουγιατίταλεςκαλά,εισικιέμορφημηείπαν
οτιέχειςκιουραίουνάντρακιιμφανίσιμουκιμιπουλλούς
παράδις,αμτίθαέπαιρνες ισύ,γρούνιστουτσουβάλιή
θαψούνζεις απου τη λαΐκή, μεστεναχώρησες τα μάλα
προυχτέςπουείπιςοτιθέλουνκιοιδικηγόροιναπάρουν
τα800εβράπουδίνουΚούλης.Τί λεςκαλέ;Θαπάρει
800εβράαυτόςοψηλόςπουέχει τηΛάρσατηνομάδα
που κλουτσάν τη μπάλα για να μπεί σε μιά πόρτα; ,
αυτόςπουόλο είνι θυμουμένος κι είχιν κι αυτόςουραία
γυναίκα, αμά τώρα;Θαπάρει 800 εβρά κι ου άλλους
νουμικός μη τα μαλλιά σαν τονΜπετόβενπου είχιν κι
κείνος ουραία γυναίκα, είχιν είπα. Και το είπες το νέο
σαναμηνέγινιτίπουτα.Τίλεςαρέ;Ξέρςδέκαχρόνιατί
τραβήξαμιεμείς,πουείχαμανμιακαλήσύνταξη,παέναμι
και εκδρομάς, έβλεπενηθκιάμ τααγάλματακι τιςάλλις
πέτρες,γιατίτηςάρεζεν,ενωιγώέλιγαπότιθατιλειώση
η ξενάγησηγια ναντιρλικώσου,αμά είχαμι λιφτά τότι κι
μιά μέραμας κόψαν ταπδάρια.Περνούσαμι καλά, κά-
ναμιόνειρα,αμάμαςσκότουσαν.Κιβγήκινκιουάλλους
ουχουντρόςκιείπινοτιμαζίταφάγαμι.Τίλεςαρέ;Άμα
πάμειστουδικαστήριουκαιμαςδειοπρόιδορος,θακα-
ταλάβειποιός έφαγιν καιποινούοαφαλόςπήγινστουν
κώλουτ,μι160κιλάαυτόςκι60ιγώ,ολούρμ;πουθάλεγε
κιΕρντογάν..Μιτάβγάλανέναννόμοοτιοιυπουργοίδεν
έχουν ιφθύνηκι μιτά,άμαπιράσει ου κιρόςσβήνουν τα
φαγουμένα.ΆμαόμορφηξανθιάμιγώιδώστοΣέλιδου-
λεψωτσιουμπάνοςσεένανκεχαγιάκιμεφάΐουλύκους
μερικάπρόβαταενώεγώθαξύνωτα....νύχιαμ,θαμιπεί
οΚεχαγιάςναταπληρώσω;Γιατίαφούδεντάφαγαιγώ,

άραδενέχωευθύνηαφούυπάρχειονόμοςπερίευθύνης
κιάμαπάμεσταδικαστήριαθαβάλωαυτόντονΒεροιώτη
δικηγόροπου έχει όνομα σαν το δικόμ, με κατασκεύη
τούρκικη κι είνι κι αυτός βαρύς, θα τοπάει θα τοπάει
γιατί ίντοςικανόςκιθαπιρασειουκιρόςκιθαγλυτώσω.
Αρέ ξανθιάμ ξέρςπόσομι κακοφάνηκεπουμας κόψαν
ταμισθά κι τις συντάξεις; Γιαπαράδειγμαάμα έμπαινα
στοχαλέγιαχέσμο,δενμεένοιαζεπόσοχαρτίθακόψω
κιτώραμετράω,τρίαάΐντετοπολύτέσσερακουμματού-
δια για σκουπίσω τουν κώλουμ!!Έτσι μας κατάντησαν
οι λιβέντες, αμά είνι λίγοι στηφυλακή, έπρεπε κι άλλοι
ναπαίζουντάβλιμιτσκρατούμενοι.Ήθιλινκιουάλλους
όνομα να μη λέμεΜΠΕΕΜΒΕ κι θουρακισμένη, ενώ
εμείςαλλάζαμιτουβρακύκάθιβδουμάδα.Ναίρεξανθιά
ταθέλουκιγωτα800εβράκιμιτόκουνκιόλας.Γιατίνα
ταπάρουνοιδικηγόροι;Μετοκλείσιμοστασπίτια(ευτυ-
χώςεδώστοΣέλι,δενφαίνεται,γιατίηθέαείναιάπλετη
η ησυχία εις τα ύψη, τα μόνα όντα είναι οι αδέσποτοι
όμορφοι αλλά νηστικοί σκύλοι, όλο και κάτι βρίσκεις να
κατασκευάσεις να επισκευάσεις κ.λ.π), ξέρειςπόσα κε-
φάλιαθαανοίξουν;Ημείςοιάντριδες,άμαήμαστανστις
δουλειές μας όλο και κάποια αχλαδιά τινάζαμε, κάποια
πάστατρώγαμε,καταλαβένςξανθιάμ,μιτάένατσιποράκι
κι μιτά στουσπίτ μι τηνσυμβία, ένα γειάφαγητό κι ά-
ραγμα.Άμαείσιτώρακλεισμένος,όλασυλείπουνκιόλο
καυγάθαείσι.Έτσιθαβρούνδουλειάοινομικοίκιθατου
τρενάρουν γιατί όσοπιόμακριάπάει η βαλίτσα τόσοη
κονόμαμεγαλώνει.Τίταζητάνλοιπόν;Δενείνιάδικονα
στριμώχνουντονΚούλητέτοιεςμέρες;

Εύχομαι να μας φυλάει οΘεός ταπαιδιά μαςπου
είναι στηνπρώτη γραμμή της μάχης (έχω τον γιό μου
και καταλαβαίνετε την αγωνία του γονιού), να ευχηθώ
περαστικάστους νοσούντες και εμείς οι ηλικιωμένοι να
είμαστεπιό μυαλωμένοι και πιόπειθαρχημένοι για να
περάσουμετηνεπικίνδυνηαυτήπαγκόσμιαπεριπέτειαή
πανδημία.

ΝασαςέχεικαλάοΘεός.,

Η κακοκαιρία έσωσε την 
κορονο-καρδάρα με το γάλα
ΟΑπρίλιος θα είναι ένας κρίσιμος μήνας, και «παρά το

γεγονόςότιμέχριστιγμήςταπηγαίνουμεκαλύτερααπόάλλες
χώρες,θαήτανανεπίτρεπτοαυτήτηστιγμήνακλωτσήσουμε
καιναχύσουμετηνκαρδάραμετογάλα.Αυτόσημαίνειότιοι
περιορισμοίπου έχουμεήδηυλοποιήσει θαπρέπει να εφαρ-
μόζονταιμεευλάβεια.Καιοιπολύλίγοι -γιατί είναιπολύλίγοι
τελικά-αυτοίοιοποίοισυνειδητάαποκλίνουναπόαυτούςτους
περιορισμούς,θαπρέπεινασυνετιστούνώστενααντιληφθούν
ότι με αυτό τον τρόπο θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική
τους υγεία αλλά και την υγεία τωνανθρώπωνπουαγαπούν
περισσότερο, και τελικά την υγεία του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου».Αυτάδήλωσεχθεςοπρωθυπουργόςμετάτηνκαθι-
ερωμένητηλεδιάσκεψηκαιτηνυπενθύμισητουτομηνύματος
«Μένουμεσπίτι».Πάντωςσεγενικέςγραμμέςκαλάταπήγαμε
εκτόςαπότιςδυοτελευταίεςμέρεςτουμήναπουμπαίνουνοι
συντάξειςκαιλήγουνλογαριασμοί.Κιεπειδήμαςαγαπάειφαί-
νεταιοΘεόςμαςέστειλετηνκακοκαιρίαγιαναμαςμαζέψεικαι
πάλιστοσπίτι,πρινξεφύγουμε!

Ευτυχώς, καπνός
χωρίς φωτιά,

στη διασταύρωση Παστέρ
και Εδέσσης

Δύο οχήματα της ΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας
Βέροιας, έσπευσαν στη διασταύρωση των οδών
ΠαστέρκαιΕδέσσηςτηςΒέροιας,χθεςτοαπόγευ-
μα,μετάαπότηλεφώνημαγιακαπνόκαιοσμήκα-
μένουστηγειτονιά.Ευτυχώςδενεπρόκειτογιακάτι
σοβαρόαφούο καπνόςπροερχόταναπόφούρνο
που μέσα του κάηκε  κάποιο τόστ που κάποιος
τελικάδενκατάφερενατοφάει…Τέλοςκαλό,όλα
καλά!

37.000αιτήσειςγιατα800ευρώ,
μέχριχθεςτοαπόγευμα

Δεκάδεςχιλιάδεςαιτήσειςαπόεργαζόμενουςγιατηναποζημίωσηειδικούσκοπούτων800ευρώ,κατατέθηκαντην
πρώτημέρα(χθες)λειτουργίαςτηςειδικήςπλατφόρμαςτουυπουργείουΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέσεων.Μέχριτις
7.00μ.μ.είχανφτάσειτις37.000.Στηνυπεύθυνηδήλωση,πουκαλούνταιναυποβάλουνοιεργαζόμενοιεπιχειρήσεων,
τωνοποίωνείτεηεπιχειρηματικήδραστηριότητάτουςέχειανασταλεί,μεεντολήδημόσιαςαρχήςείτεπλήττονταισημαντι-
κά,βάσειτωνοριζομένωναπότουπουργείοΟικονομικώνΚωδικώνΑριθμώνΔραστηριότητας(ΚΑΔ),λόγωτουκορονο-
ϊού,συμπεριλαμβάνονται,εκτόςτωνπροσωπικώντουςστοιχείωνκαιτουαριθμούπρωτοκόλλουκαταχώρισηςτηςυπεύ-
θυνηςδήλωσηςτουεργοδότηστοΠληροφοριακόΣύστημα«ΕΡΓΑΝΗ»,ταοποίααντλούνταιαυτόματααπότοΠ.Σ.«ΕΡ-
ΓΑΝΗ»καιταστοιχείατουπροσωπικούτραπεζικούλογαριασμούτους(ΙΒΑΝ).Επίσης,δηλώνουνκαιτοανμισθώνουν
κύριακατοικία,καθώςκαιταστοιχείατουεκμισθωτήκαιτουμίσθιουακινήτου,προκειμένουνατύχουντηςέκπτωσης.

ΣήμεραέχουνσειράοιεργαζόμενοιμεΑΦΜπουτελειώνεισε2.

Ευθυμογράφημα
ΕΔΩΣΕΛΙ

Θέλωκιγωτα800εβρά

Ανκαιτοκλίμαδενσηκώνει
πολλά, θελήσαμε να τηρήσου-
με τοέθιμο τουπρωταπριλιάτι-
κουψέματοςκαιμετηνβοήθεια
της τεχνολογίας δημοσιεύσαμε
μέχρι και φωτογραφία από το
συνεργείο του δήμου Βέροιας
πουξεκίνησετιςπροπαρασκευ-
αστικές εργασίες για την βάση
τουπερίφημου ρολογιού στην
πλατεία Ωρολογίου. Κανένα
κονδύλιο, ούτε σχεδιασμός υ-
πάρχει για την κατασκευή του
ιστορικού ρολογιού και όλο το
«ρεπορτάζ»ήταντοπρωταπρι-
λιάτικοτουΛΑΟΥ,πουωστόσο
θαήθελανόλοιοιβεροιώτεςνα
ήτανπραγματικότητα…

ΔυστυχώςπρωταπριλιάτικοτοΡολόι
στηνπλατείαΩρολογίου
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Διπλή καμπάνα…
Και για κατοχή ναρκωτικών και πρόστιμο για 

παραβίαση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας
Δύο άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη 31 

Μαρτίου 2020 το απόγευμα στην Κεντρική 
Μακεδονία, από αστυνομικούς της Ομάδας 
Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικό-
τητας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας,  κα-
θώς σε αστυνομικό έλεγχο του οχήματος που 
επέβαιναν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και 
κατασχέθηκαν, ποσότητα ηρωίνης βάρους 
6,9 γραμμαρίων, ποσότητα κάνναβης βάρους 
4,6 γραμμαρίων, καθώς και 50 ναρκωτικά 
δισκία, για τα οποία δεν διέθεταν ιατρική συ-
νταγή. Επιπλέον, σε βάρος τους βεβαιώθη-
καν διοικητικά πρόστιμα, για παραβίαση των 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διά-
δοσης του κορωνοϊού. Προανάκριση διενερ-
γείται από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

Μ. Βορίδης: Κατανέμονται οι νέες άδειες φύτευσης 
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2020

 
Απόφαση με την οποία κατανέμονται οι νέες άδειες φύ-

τευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το τρέχον έτος, 
υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάκης Βορίδης. Οι νέες άδειες καλύπτουν το 1% του συνόλου 
των αμπελουργικών εκτάσεων της Ελλάδος και αντιστοιχούν σε 
περίπου 6.300 στρέμματα ετησίως.

Η κατανομή θα γίνει σε οκτώ αμπελουργικές περιφέρειες ό-
πως έχουν διαμορφωθεί με βάση το αμπελουργικό δυναμικό και 
την καλύτερη κατανομή τών προς νέα φύτευση εκτάσεων.

Με την απόφαση του Υπουργού καθορίζονται κριτήρια προ-
τεραιότητας και συντελεστές βαρύτητας προκειμένου οι νέες 
άδειες φύτευσης να δοθούν σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, με 
σκοπό να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών 
θα πραγματοποιηθεί μέσω της αμπελουργικής πλατφόρμας του 
Υπουργείου.

 

 Δωρεά αναπνευστήρων και 
ειδικό λογαριασμό για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου Βέροιας, 
από το Επιμελητήριο Ημαθίας, 
προτείνει ο Τάσος Γιάγκογλου

 
Με αρκετά θέματα και δια περιφοράς θα γίνεται 

η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
και μέχρι σήμερα Πέμπτη τα μέλη θα καταθέσουν 
τις θέσεις τους. Με ανακοίνωσή του ο Β΄Αντιπρό-
εδρος κ. Τάσος Γιάγκογλου, προτείνει να συμπε-
ριληφθεί μεταξύ των θεμάτων, η δωρεά από το 
Επιμελητήριο Ημαθίας, αναπνευστήρων στο Νο-
σοκομείο Βέροιας αλλά και την δημιουργία ειδικού 
λογαριασμού,  όπου θα συγκεντρώνεται ένα ποσό 
από δωρητές για τις ανάγκες του προσωπικού του, 
εκτιμώντας ότι το Επιμελητήριο αποτελεί  φορέα 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και της 
τοπικής κοινωνίας

Για τα θέματα θα εκφράσω τις θέσεις και από-
ψεις του το αργότερο έως το μεσημέρι της Πέμπτης, που είναι και η εύλογη προ-
θεσμία της πρόσκλησης.

Αποκλειστικά εξ αποστάσεως, 
η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ

 Με αφορμή την επανέναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστή-
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη διευκρινίζεται ότι η υποβολή δηλώσε-
ων του 2020 από τους ενδιαφερόμενους αγρότες μπορεί να γίνει μόνο εξ 
αποστάσεως και συγκεκριμένα:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Μέσω ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του εκπροσώπου των ΚΥΔ σύμ-

φωνα με τη σχετική εγκύκλιο των εξουσιοδοτήσεων
 Θεωρείται αυτονόητο ότι παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα 

κίνησης των πολιτών που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας.

 Τέλος, σημειώνεται ότι προωθείται άμεσα η έκδοση διευκρινιστικής 
εγκυκλίου για τον τρόπο της εξ αποστάσεως υποβολής δικαιολογητικών 
μέσω των ΚΥΔ.

Το πρώτο χιόνι έπεσε χθες, Πρωταπριλιά, 
ακόμα και μέσα στη Βέροια

-Σε ετοιμότητα οι μηχανισμοί του Δήμου και της Π.Ε. Ημαθίας
Με χιόνια και τσουχτερό κρύο μπήκε ο φετινός Απρίλης και μοιάζει πραγματικά «πρωταπρι-

λιάτικο» το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει κάθε γωνιά  της χώρας. Έτσι και στην Ημαθία το 
χιόνι κατέβηκε μέχρι τα πεδινά χθες το βράδυ όπου στη Βέροια κατά τις 9.00 η ώρα άρχισε να 
ρίχνει «πατσαβούρες».

Ήδη στα ορεινά του Βερμίου και συγκεκτιμένα στο Σέλι, μηχανήματα ανέβηκαν από το πρωί 
για να καθαρίσουν δρόμους, ενώ ο μηχανισμός του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με την Αντι-
περιφέρεια βρίσκονται σε συνεννόηση και ετοιμότητα δια παν ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.  

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέ-
ροιας ανακοινώθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, το οποίο για την περιοχή μας, αναφέρει 
ότι και σήμερα Πέμπτη προβλέπονται  βροχές και  καταιγίδες, που  θα συνοδεύονται από χιονο-
πτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Με βάση τα παραπάνω, επισημαίνονται από τον Δήμο, οι γενικές οδηγίες της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

• Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.), για την εξέλιξη 
των καιρικών φαινοµένων. Επίσηµες πηγές ενηµέρωσης είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).

• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνομία (100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ 
(166).

• Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εµφανές σηµείο µέσα στο σπίτι και βεβαιωθείτε ότι 
τα παιδιά σας τα γνωρίζουν.

• Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το 
επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π.

• Εξηγήστε σε όλα τα µέλη της οικογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προμηνύουν 
καταστροφή (π.χ. σειρήνες), πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου 
και νερού, πώς να χρησιµοποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π.

• Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες και 
πυροσβεστήρα.

• Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοηθειών.
• Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική µέριµνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 10:00, 13:00, 17:30, 20:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 10:00, 14:30, 17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ

07:00, 08:30 , 11:20, 12:00, 15:45, 19:00, 21:15.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 09.30, 12:30, 17:00, 19:30.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
16:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
12:30
Tηλ. Επικοινωνίας Τοπικών Γραμμών: 
2331023334,Τηλ. Επικοινωνίας 
Υπεραστικών Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΠΟ 30-3-2020 

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό με 
έδρα τη Βέροια Ημαθίας, με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για την αποδοχή του αυτι-
σμού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 
Απριλίου οργανώνει μέσω του διαδικτύ-
ου τη δράση ‘ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ’…

Επισκεφθείτε τη σελίδα στο facebook: 
ΜΑμΑ ,κάντε like 
στη σελίδα και στεί-
λετε τις δικές σας 
σκέψεις  σε μήνυμα 
στη σελίδα,ξεκινώ-
ντας με τη φράση 
‘Αυτισμός είναι….’ 
συμπληρώνοντας 
στο τέλος το όνομά 
σας   την ιδιότητά 
σας και τον τόπο 
διαμονή σας.(εφό-
σον το επιθυμείτε 
τα στοιχεία σας θα 
δημοσιοποιηθούν)

Ε ν α λ λ α κ τ ι κ ά 
μπορείτε να αποστείλετε, πάλι μέσω 
μηνύματος στο instagram: m.a.m.a_
autism_veria   αλλά και στο mail του 
συλλόγου mamasylog@yahoo.gr

Τα μηνύματά  θα δημοσιοποιηθούν 
στη σελίδα του συλλόγου μας στο 
facebook ,στο instagram, στο twitter (@
mamaveria)   και στην ιστοσελίδα του 
συλλόγου από τις 1 Απριλίου το βράδυ 
και για όλο τον Απρίλη!

Στη δράση αυτή μπορούν να συμμε-
τέχουν γονείς  και συγγενείς ατόμων του 
φάσματος από όλη την Ελλάδα ,θερα-
πευτές ,εκπαιδευτικοί ,φίλοι ,φορείς που 
ασχολούνται με άτομα του φάσματος 
,αλλά και όλοι εσείς που θα θέλατε να 
μοιραστείτε  τις σκέψεις σας!

Πώς γεννήθηκε η ιδέα του ‘Αυτισμός 
είναι….’

Ήταν πριν μερικά χρόνια , καλοκαίρι 
όταν μητέρα του συλλόγου μας άρχισε  
να δημοσιοποιεί  στο διαδίκτυο σκέψεις 
για το τι είναι αυτισμός  μέσα από τα 
βιώματά της …στη συνέχεια  όλα σχεδόν 
τα μέλη του συλλόγου μας, κυρίως μητέ-
ρες (και όχι μόνο) μαζέψαμε τις σκέψεις 
μας και θέλουμε να τις παρουσιάσουμε 
σε  εσάς ,ώστε να προσπαθήσετε ,όσο 
μπορείτε να διεισδύσετε στον κόσμο του 
αυτισμού….

Ξεκινάμε….

΄Γλυκές μου φασματομανούλες…
Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε την παγκό-
σμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την 
αποδοχή των ατόμων του φάσματος και 
των οικογενειών τους…Πριν από δύο 
χρόνια, καλοκαιράκι ήταν(αχ τι ωραίες 
εποχές!) βρέθηκα με τα παιδιά μου σε 
μία ιδιωτική πισίνα και δροσιζόμασταν  

τσαλαβουτώντας 
και παίζοντας μέσα 
στο νερό και οι τρεις 
μας…εγώ ,η κόρη 
μου και ο γιος μου 
ο οποίος βρίσκεται 
στο φάσμα …Ήταν 
το μοναδικό πράγμα 
που μπορούσαμε 
να κάνουμε και οι 
τρεις μαζί .Το μονα-
δικό!!!Το παιδί μου 
είναι ένα δύσκολο 
παιδί και δεν του α-
ρέσει να συμμετέχει 
σε ομάδες. Ο επιχει-

ρηματίας άρχιζε να φωνάζει και ακολού-
θησε ένας μεγάλος χαμός που δεν είναι 
η στιγμή να αναλύσω… Εννοείται ότι 
προσπάθησα να διορθώσω τη δύσκολη 
συμπεριφορά  του παιδιού μου ,άλλα 
δεν τα κατάφερα…οι συνθήκες δεν ήταν 
ευνοϊκές και κάπως έτσι σταματήσαμε να 
πηγαίνουμε πισίνα…

Μια μέρα ,μετά από επιμονή της κό-
ρης μου ,πήγαμε οι δυο μας και φυσικά 
έτσι έπρεπε να γίνει αφού δεν ήταν δυ-
νατό να πάρω και τον γιο μου μαζί…

Αλλά …μου έλειπε ο Μανώλης μου κι 
έτσι μέσα από μεγάλη συναισθηματική 
φόρτιση γεννήθηκε η ιδέα του ‘αυτισμός 
είναι….’

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟ-
ΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ  ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΕΝΩ 
ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΛΥ….

Και μετά ήρθε  η δεύτερη σκέψη μου 
…ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟ ΔΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΦΙ-
ΛΗ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΠΟΥ ΚΛΑΙΕΙ…

Δίνω τη σκυτάλη σε όλους εσάς να 
γράψετε τις σκέψεις σας για το  τί είναι 
για εσάς ο αυτισμός και να τις στείλετε  
στη σελίδα του συλλόγου Μέριμνα Ατό-
μων με Αυτισμό ,ΜΑμΑ .

 
Με αγάπη η φασματομανούλα  

Έυη Ακρίβου.

Δράση του Μ.Α.μ.Α 
για την παγκόσμια ημέρα 

ευαισθητοποίησης 
για τον αυτισμό

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας δη-
μιούργησε στην ανανεωμένη ι-
στοσελίδα του naoussa.gr την 
διαδικτυακή ενότητα «Ζω το 
σπίτι μου», δίνοντας την δυνα-
τότητα στους πολίτες, μικρούς 
και μεγάλους, σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια και φορείς, να πα-
ρακολουθήσουν δωρεάν  διαδι-
κτυακά μαθήματα πληροφορικής, 
εφαρμογών, προγραμματισμού, 
μαθηματικών, φυσικής,  καθώς 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
ιστορίας, φιλοσοφίας,  τέχνης  κ.ά. 

Επίσης, στην διαδικτυακή  ε-
νότητα  «Ζω το Σπίτι μου» πα-
ρέχονται προτάσεις ιστοσελίδων 
για δημιουργική απασχόληση που 
αφορά σε πολιτιστικές δραστηρι-
ότητες (κινηματογράφο, θέατρο, 
βιβλία, παιδική ζωγραφική κά.) και 
ψυχαγωγία. 

Τα δωρεάν διαδικτυακά μαθή-
ματα αφορούν τα ακόλουθα:

 Α) ΜΑΘΗΣΙΣ (MATHESIS) 
mathesis.cup.gr

 Ο Δήμος Νάουσας έπειτα και από επικοινωνία με το 
Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων «Mathesis» εί-
ναι σε θέση να προτείνει σημαντικά διαδικτυακά μαθήματα. 
Το «Mathesis» αποτελεί ένα ιδιαίτερο τμήμα των Πανεπι-
στημιακών Εκδόσεων Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολο-
γίας και Έρευνας που έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη 
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και σκοπό έχει να προ-
σφέρει στον Έλληνα πολίτη ποιοτικά, διαδικτυακά μαθήμα-
τα στο ύψος των καθιερωμένων διεθνών προτύπων. Μέχρι 
σήμερα έχουν δημιουργηθεί 38 μαθήματα, έχουν εγγραφεί 
70.000 πολίτες και έχουν εκδοθεί 42.000 βεβαιώσεις επιτυ-
χούς παρακολούθησης. Ο Δήμος Νάουσας σε συνεργασία 
με τον φορέα «Mathesis» προτείνει τα ακόλουθα μαθήματα 
στους δημότες.

• «Ένα τέλος, μια αρχή: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 
11ος – 18ος αιώνας»,

Διδάσκουσα: Μαρία Ευθυμίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
h t t p s : / / m a t h e s i s . c u p . g r / c o u r s e s / c o u r s e -

v1:History+Hist1.1+20B/about
• «Επιστήμη για Όλους: Σειρά πειραμάτων για παιδιά με 

απλά υλικά» (κατάλληλο και για παιδιά)
Διδάσκουσα: Τίνα Νάντσου, Σχολή Χιλλ – Πανεπιστήμιο 

Αθηνών
h t t p s : / / m a t h e s i s . c u p . g r / c o u r s e s / c o u r s e -

v1:Physics+Eur2.1+20B/about
• «Aριστοτελική Ηθική»
Διδάσκων: Παύλος Κόντος, Πανεπιστήμιο Πατρών
h t t p s : / / m a t h e s i s . c u p . g r / c o u r s e s / c o u r s e -

v1:Philosophy+PHL2+20B/about
 • Ταξίδι στο Σύμπαν: «Σταθμός πρώτος -  Το ηλιακό μας 

σύστημα» (κατάλληλο και για παιδιά)
Διδάσκοντες: Βάσω Παυλίδου και Κώστας Τάσσης, Πα-

νεπιστήμιο Κρήτης
h t t p s : / / m a t h e s i s . c u p . g r / c o u r s e s / c o u r s e -

v1:Astronomy+Eur1.1+20B/about
• «Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική 1: Οι βασικές αρ-

χές»
Διδάσκων: Στέφανος Τραχανάς, ΙΤΕ-Πανεπιστήμιο Κρή-

της
h t t p s : / / m a t h e s i s . c u p . g r / c o u r s e s / c o u r s e -

v1:Physics+Phys1.1+20C/about
 Νέα μαθήματα (έναρξη εγγραφών 6/4/2020)
• Στην κορυφή του παγκόσμιου στόλου 2: Η διαμόρφω-

ση της διεθνούς επιχειρηματικότητας  των Ελλήνων
Διδάσκουσα: Τζελίνα Χαρλαύτη, ΙΜΣ/ΙΤΕ–Πανεπιστήμιο 

Κρήτης

• Εισαγωγή στην ανάπτυξη 
ιστοσελίδων με HTML5 / CSS3 / 
Javascript

Διδάσκων: Νίκος Αβούρης, Πα-
νεπιστήμιο Πατρών

 Τα μαθήματα προσφέρονται α-
ποκλειστικά μέσω διαδικτύου στη 
διεύθυνση mathesis.cup.gr

Η παρακολούθηση των μαθη-
μάτων είναι δωρεάν. Μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τον Δήμο Νάουσας 
για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο +30 23323 50300.

  LETSTUDY (www.letstudy.gr)
 Πλατφόρμα Εκπαίδευσης με μα-

θήματα μέσω Video στην Ελληνική 
γλώσσα

Το Letstudy είναι μια σύγχρονη 
πλατφόρμα Online εκπαίδευσης 
που φιλοξενεί τα «Massive Open 
Online Courses» (MOOCs) ή όπως 
έχουμε συνηθίσει την Ελληνική τους 
ορολογία Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυ-
ακά Μαθήματα, είναι ουσιαστικά 
μαθήματα μέσω Internet τα οποία 

έχουν σκοπό να καταρτίσουν τους εκπαιδευόμενους σε κά-
ποια θεματική ενότητα των οποίων τα video είναι όλα στην 
Ελληνική γλώσσα.

Όλοι οι Εκπαιδευτές του Letstudy είναι κάτοχοι Μετα-
πτυχιακών τίτλων σπουδών, υποψήφιοι Διδάκτορες ή κά-
τοχοι Διδακτορικού, καθηγητές Ανωτάτων Ιδρυμάτων αλλά 
και επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον χώρο και στο 
μάθημα που διδάσκουν.

 Θεματικές Ενότητες
• Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby
Διδάσκει: Γιώργος Ψαθάς, Υποψήφιος Διδάκτορας Πλη-

ροφορικής
• Εισαγωγή στην ανάπτυξη Web εφαρμογών με την 

PHP και την SQL
Διδάσκει: Νικόλαος Πολιτόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτο-

ρας Πληροφορικής
• Ανάπτυξη Web εφαρμογών με την Ruby on Rails
Διδάσκει: Γιώργος Ψαθάς, Υποψήφιος Διδάκτορας Πλη-

ροφορικής
 Αν και υπάρχει ένα κόστος για τα συγκεκριμένα μαθή-

ματα, οι συγκεκριμένες δράσεις είναι δωρεάν για τους κα-
τοίκους του Δήμου Νάουσας. Για την κάλυψη του κόστους 
από τον Δήμο μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Νά-
ουσας στο τηλέφωνο +30 23323 50300.

 Γ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας σε συνεργασία με το Αριστοτέ-

λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει στους δημό-
τες του τα ακόλουθα διαδικτυακά μαθήματα.

 • Προγραμματισμός σε Python για μη προγραμματι-
στές. (Η νέα έκδοση του μαθήματος θα ξεκινήσει από 13/4. 
Οι εγγραφές θα «ανοίξουν» μερικές ημέρες πριν)

Διδάσκουν: Σταύρος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Α.Π.Θ. και Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος, Επίκουρος 
Καθηγητής Α.Π.Θ.

 Επισημαίνεται ότι οι προσφερόμενες δράσεις του Δή-
μου Νάουσας  θα ανανεώνονται συνεχώς.

Περισσότερες πληροφορίες  που αφορούν στα διαδι-
κτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα και στις προτάσεις  δη-
μιουργικής απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν α 
επισκέπτονται το link που ακολουθεί: https://www.naoussa.
gr/culture/zo-to-spiti-mou.htm

Ακολουθεί link με μήνυμα του Δημάρχου Νάουσας Νι-
κόλα Καρανικόλα σχετικά με την δυνατότητα δωρεάν διαδι-
κτυακών μαθημάτων: 

https://www.youtube.com/watch?v=IU0pQgzjUdo&featu
re=youtu.be

Δήμος Νάουσας: Δωρεάν 
διαδικτυακά μαθήματα νέων 

τεχνολογιών και  πληροφορικής, σε 
συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς
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ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Καμία απάντηση από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία 

του εργοστασίου της ΕΒΖ στο Πλατύ
Καμία ουσιαστική απάντηση 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων στα ερωτήμα-
τα που υπέβαλλε η βουλευτής 
Φρόσω Καρασαρλίδου με Ε-
ρώτησή της στη Βουλή - και συ-
νυπέγραψαν 29 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ - σχετικά με τη λειτουρ-
γία του εργοστασίου της ΕΒΖ 
στο Πλατύ, αναφέρει το ενημε-
ρωτικό δελτίο της  βουλευτή Η-
μαθίας, στον τοπικό Τύπο.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για την 
“εν λευκώ” διαδικασία παράδο-
σης-παραλαβής υλικών αξίας 
εκατομμυρίων ευρώ και την εν 
λευκώ παράδοση εργοστασίων 
στην Royal Sugar, και εις βάρος 
των πιστωτών της ΕΒΖ. Όπως 
επίσης για τη μεταφορά χρήσι-
μων μηχανημάτων, σπόρων και 
σκραπ εις βάρος των πιστωτών 
της ΕΒΖ και επ’ ωφελεία του μισθωτή

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για το αν θα προβούν τα αρμόδια 
υπουργεία άμεσα στην παραβολή των εναπομεινάντων 
υλικών του εργοστασίου Πλατέος σε σχέση με αυτά που 
περιγράφονται στους πίνακες των παραρτημάτων της 
σύμβασης και στην άμεση κοστολόγηση στην Συνεταιρι-
στική Τράπεζα των αφαιρεθέντων υλικών. Ούτε και για το 
πως θα κοστολογηθεί το αφαιρεθέν σκραπ που δεν περι-
γράφεται στα παραρτήματα και δεν μπορεί να αποτιμηθεί.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για το αν είναι σύμφωνο με την 
πολιτική της κυβέρνησης το να καταστεί το εργοστάσιο μη 
λειτουργικό με την αφαίρεση των χρήσιμων μηχανημάτων 
από την μισθώτρια εταιρεία και αν για τις παραπάνω ενέρ-
γειες θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για το αν νομιμοποιείται η μισθώ-
τρια εταιρία να μην υπογράψει με τους παραγωγούς τεύτ-
λων τα συμβόλαια αγοράς για την απορρόφηση της πα-
ραγωγής του 2019. Και γιατί δεν πλήρωσε την παραπάνω 
παραγωγή ζημιώνοντας έτσι τους παραγωγούς κατά 3,7 
εκατομμύρια ευρώ. ΜΟΝΟ το ότι η εταιρεία Royal Sugar 
με την ιδιότητα της υπομισθώτριας οργανώνει την καλλι-
έργεια τεύτλων του 2020, τα οποία έχουν ήδη σπαρθεί σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για το αν περιλαμβάνεται το εργο-
στάσιο σπόρων στο Μίσθιο, ούτε για ποιον λόγο υπεκμι-
σθώθηκε και αυτό στην Royal Sugar στην τιμή του ενός, 
αφού ως γνωστό δεν πρόκειται να παράγει σπόρο. Ούτε 
για ποιον λόγο η Royal Sugar εγκαταστάθηκε και σε αυτό 
το εργοστάσιο.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ γιατί δεν έγινε καταγγελία της συμ-
φωνίας μίσθωσης και δεν ακολούθησε απομάκρυνση της 
Royal Sugar και αναζήτηση νέου ενδιαφερόμενου, αφού 
δεν τηρήθηκε η συμφωνία μίσθωσης και σε τίποτα δεν 
εξυπηρετήθηκαν οι κοινωφελείς σκοποί της.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για το πως εξηγείται το κλείσιμο 

ενός λειτουργούντος εργοστασίου και η ενεργοποίηση 
ενός παροπλισμένου εδώ και επτά χρόνια. ΜΟΝΟ ότι η 
Royal Sugar πραγματοποιεί επενδύσεις και εκσυγχρονίζει 
το εργοστάσιο των Σερρών, προκειμένου να είναι έτοιμο 
να επεξεργασθεί τα τεύτλα της φετινής παραγωγής και να 
παράξει ελληνική ζάχαρη.

ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για την εξόφληση των οφει-
λόμενων δεδουλευμένων προς τους εναπομείναντες εργα-
ζόμενους της ΕΒΖ…… ΟΤΙ σχετικά με τους εργαζόμενους 
της ΕΒΖ, η διαδικασία μεταφοράς τους στο Δημόσιο βρί-
σκεται στην τελευταία της φάση με την υπογραφή και έκ-
δοση των τελικών διοικητικών πράξεων και παράλληλα α-
ναζητούνται και τρόποι καταβολής των δεδουλευμένων…..

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για ποιον λόγο χρησιμοποιείται α-
πό την Royal Sugar το brandname της ΕΒΖ αλλά χωρίς το 
προϊόν, με συνέπεια να προκαλείται σύγχυση και πιθανή 
πλάνη στο καταναλωτικό κοινό. Ούτε για ποιον λόγο -και 
παρά το γεγονός ότι είναι γνώστης της κατάστασης εξ αρ-
χής- η διοίκηση της ΕΒΖ κωφεύει και αδρανεί και δεν προ-
στατεύει το ενεργητικό της σε βάρος των συμφερόντων 
των πιστωτών της αλλά και της ίδιας.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σχετικά με την πρόσφατη επικυ-
ρωτική του σχεδίου εξυγίανσης της ΕΒΖ κρίση του Πολυ-
μελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που είχε καταθέσει 
η Τράπεζα Πειραιώς, και για το πως είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο για την επαναφορά της ΕΒΖ σε 
κερδοφορία, όταν ήδη αυτό έχει εγκαταλειφθεί συνεπεία 
της ενοικίασης των δύο εργοστασίων.

Παραμένουν συνεπώς τα ερωτήματα για τη νομιμότη-
τα της όλης διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των 
εγκαταστάσεων της ΕΒΖ, ενώ παράλληλα επιδεινώνεται 
μια ήδη προβληματική κατάσταση στην Ημαθία και τις υ-
πόλοιπες περιοχές τευτλοπαραγωγής της χώρας, η οποία 
πλήττεται από την αποβιομηχάνισή της, καθώς σε σύντο-
μο χρόνο διέκοψε τη λειτουργία του και άλλο εργοστάσιο.

Μήνυση κατ΄ αγνώστου από την 
ΚΕΔΑ Αλεξάνδρεια για ζημιές 

στα αποδυτήρια του ΔΑΚ
 
Εκτεταμένες ζημιές έγιναν στις 30 Μαρτίου 2020 στο ΔΑΚ Αλεξάνδρειας 

στο χώρο των αποδυτηρίων του ποδοσφαίρου.
Συγκεκριμένα έσπασαν τζάμια,  έκλεψαν και κατέστρεψαν: 4 νιπτήρες , 23 

βρύσες – ντουζιέρες, 2 σώματα θερμαντικά.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ Εμμ. Σταυρής, ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται 

να καταθέσει μήνυση κατ΄ αγνώστου.
Η υπόθεση ερευνάτε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Επίσης εισέβαλαν στο κτήριο της κοινότητας Κορυφής όπου στεγάζεται 

και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών παραβιάζοντας τη γενική 
είσοδο και 3 εσωτερικές πόρτες.

 

Με απόφαση  Δημάρχου
 Εκ περιτροπής εργασία 

και παροχή υπηρεσίας μέσω 
τηλεργασίας για το προσωπικό 

του Δήμου Αλεξάνδρειας

  Ο Δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διατάξεις της από 11-3-
2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 
55/11.3.2020τ.Α΄) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του 
πολίτη, αποφάσισε το περιορισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις 
οδηγίες τις με αριθμό ΔΙΔΑΠ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, προσδιορίζοντας τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά 
στις υπηρεσίες του Δήμου με τη δυνατότητα της εκ περιτροπής εργασίας εξασφαλίζοντας 
στους εργαζομένους τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρο-
νικών μέσων.Όπως δηλώνει ο δήμαρχος Π. Γκυρίνης, «υποχρέωσή μας είναι η καλύτερη 
λειτουργία των υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση του πολίτη και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
που είναι υποχρέωση όλων μας».
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Δευτέρα 8 Απριλί-

ου 2020 στα Κοιμητήρια Παλατιτσί-
ων ΤΡΙΣΑΓΙΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΧΑΜΑΪΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο σύζυγος, Τα τέκνα,
Ο γαμπρός, Η νύφη, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Kαλάθι Αγάπης 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια των δράσε-

ων αλληλεγγύης και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΥΞΕΙ-
ΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα καταστήματα  
τροφίμων  ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ 
ΑΓΑΠΗΣ».

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συναν-
θρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία είναι 
απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπο-
ρους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώ-
χιας.

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δεί-
ξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαιτούν. 
Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε.

Συγκέντρωση τροφίμων στα  Σούπερ  Μάρκετ :
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΙΕΡΙΩΝ 63

Πρόσκληση για αιμοδοσία από 
την Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας   

Η Εύξεινος Λέ-
σχη Βέροιας καλεί 
τα μέλη και τους  
φίλους της να  δεί-
ξουν για  άλλη  μια  
φορά την  αλτρουι-
στική τους  διάθεση  
και  συμπαράσταση 
λόγω των έκτακτων 
επιδημ ιολογ ικών 
μέτρων προσφέρο-
ντας αίμα για  τους 
σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς  
μας  που  το  έχουν 
ανάγκη αυτές  τις  
δύσκολες  στιγμές.

 Η ανεκτίμητη 
προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα χωρίς  να  στερεί  κάτι  από  τους  
δότες.΄΄ Τώρα  μπορείς  αύριο  ίσως  να  το  χρειασθείς  και  εσύ΄΄ 
ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έμπρακτη αγάπη  μας  για τον 
άγνωστο συμπολίτη  μας.

 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προσέρχονται  στο  Κεντρικό  
Κ.Α.Π.Η. της Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο Δημοτι-
κό Σχολείο)όπου  λειτουργεί  τμήμα  αιμοδοσίας  του  Νοσοκομείου  
μας  ή στο  ΓΝΒέροιας  για να  δώσουν  αίμα.

Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή      
09.00-13.00 και  στο  ΓΝ  Βεροίας  καθημερινά από τις 18.00-20.00 
και  για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες:  10.00-13.00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλ:2331029600 - 2331351173
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος  Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Έκκληση Φιλοζωικού 
Ομίλου για μέριμνα τροφής 

και νερού στα αδέσποτα
Αγαπητοί συμπολίτες
Ο Φιλοζωϊκός Όμιλος Ημαθίας (Φ.Ο.Η.) κάνει έκκληση 

στους ζωόφιλους συμπολίτες μας να μεριμνήσουν για τα αδέ-
σποτα ζώα παρέχοντας τους τροφή και νερό.

Ομοίως κάνει έκκληση και στο Δήμο Βέροιας – τον μεγάλο 
απόντα – να μεριμνήσει γι’ αυτά παρέχοντας τροφές και ότι 
άλλο χρειασθεί ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων Δήμων 
Ηρακλείου, Χανίων, Τρικκαίων και άλλων Δήμων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα 
αδέσποτα ζώα.

Η Πρόεδρος Φ.Ο.Η
Αιμιλία Καλπάκη

Πέμπτη 2-4-2020

16:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥ-
ΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δη-
μαρχείου) 23310-25669

16:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 48 23310-71601

16:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

21:00-08:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 
10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

Φαρμακεία

Παροχή υπηρεσιών 
του «Έρασμου» ΜΟΝΟ 

τηλεφωνικά και μέσω SKYPE
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» σεβό-

μενος την ευλαβική τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά της 
διασποράς της πανδημίας του ιού Covid-2019, έχει αναστείλει 
προσωρινά και μέχρι νεωτέρας όλες τις ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίες 
που εξυπηρετούνται από την επιστημονική του ομάδα, όπως 
και τις δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης (Σχολή Γονέων 
– Βιωματικά Σεμινάρια – Ομάδα έκφρασης και συζήτησης με 
την 3η ηλικία).

ΩΣΤΟΣΟ, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης:
• Ο Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας εξυπηρετεί κα-

νονικά επείγοντα περιστατικά θυμάτων βίας και κακοποίησης 
που χρήζουν Α/θμιας ένταξης και φροντίδας, με αυστηρότατη 
τήρηση του πρωτοκόλλου υγειονομικής ασφάλειας που θέτει η 
πολιτεία.

• Επίσης μέσω τηλεφώνου αλλά και SKYPE εξυπη-
ρετούνται όλες οι υπηρεσίες διαπροσωπικής συμβουλευτικής 
– ψυχοκοινωνικής στήριξης που παρέχονται από τους ειδικούς 
της δομής (Ψυχολόγους – Κοινωνική Λειτουργό).

Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 2331074073 με τον 
«Έρασμο» λειτουργεί αδιαλείπτως σε 24ωρη βάση.

Επικοινωνήστε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου: erasmos.veria@gmail.com

Στα μπλε σήμερα 
η Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Βέροιας προς τιμή 
της «Μέριμνας Ατόμων 

με Αυτισμό»
.

Η καμπάνια «ΑΝΑΨΕ ΕΝΑ ΜΠΛΕ 
ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ», είναι μια 
πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Autism Speaks που σκοπεύει 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση όλων απέναντι στα άτομα που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. 
Στην καμπάνια αυτή συμμετέχει  για 
ακόμη μια χρονιά η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, φωτίζοντας με 
μπλε φως τον ανακαινισμένο δεύτερο 
όροφο το βράδυ Πέμπτης 2 Απριλίου,  
δείχνοντας με αυτό το τον τρόπο την 
συμπαράστασή της στο σύλλογό Μ.Α.μ.Α -Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό .

Από το 2008, με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθιερώθηκε 
πως κάθε χρόνο, θα γιορτάζεται στις 2 Απριλίου η Ημέρα Ευαισθητοποίησης 
και Ενημέρωσης για τον Αυτισμό. Μια ημέρα που σκοπός της είναι να ενημε-
ρώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για την πολύπλοκη αυτή διαταραχή και τα 
βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των ατόμων του φάσματος 
του αυτισμού  στην κοινωνία.

 Κτίρια και ιστορικά μνημεία όπως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ,το 
Empire State Building, ο Νότιος Πόλος ,ο Πύργος του Άιφελ ,οι Πυραμίδες 
της Αιγύπτου, η Petra της Ιορδανίας,η όπερα του Σύδνευ, το Burj Khalifa στο 
Ντουμπάι, οι  καταράχτες του Νιαγάρα, ο Λευκός ‘Οικος στην Ουάσινγκον,η 
Sangrada Familia ,η μεγαλύτερη καθολική εκκλησία στην Καταλονία, το Qutub 
Minar στην Ινδία, το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο, το Taj Mahal Mumbai, η 
Πύλη του Ανδριανού στην Αθήνα αλλά και πολλά κτίρια και μνημεία σε όλη την 
Ελλάδα, φωτίζονται μπλε ως ένδειξη συμπαράστασης και ευαισθητοποίησης 
προς τα άτομα με αυτισμό.

Το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ ευχαριστεί από καρδιάς τη Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη που τους τιμά για ακόμη μια χρονιά ,συμμετέχοντας στην παγκόσμια 
αυτή δράση ενημέρωσης και αποδοχής για τα άτομα του φάσματος.



Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων της διαθέτει τις ανώτατες προδιαγραφές υγειονομικού 
χαρακτήρα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των 
εργαζομένων της. Οι πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς ελέγ-
χου και πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων (ISO, BRC, IFS, 
BSCI) της επιτρέπουν να εξάγει σε χώρες με αυστηρά κριτή-
ρια ασφάλειας, όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Οι έλεγχοι είναι 
τακτικοί και εξαιρετικά αυστηροί και εγγυώνται με τους πλέον 
αξιόπιστους όρους τη υγειονομική στάθμη της επιχείρησης 
(καλύπτοντας τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, κα-
θαριότητα, απολυμάνσεις, ατομική προστασία και υγιεινή των 
εργαζομένων).

 Στου κινδύνους για τη δημόσια υγεία από τον COVID-19 η 
εταιρεία αντέδρασε προληπτικά πολύ πριν ληφθούν κατασταλ-
τικά μέτρα σε κρατικό επίπεδο. Επέκτεινε και ενέτεινε τις ήδη 
αυστηρές υγειονομικές πρακτικές της με πρόσθετα μέτρα για 
την προστασία των εργαζομένων και τη δημόσια υγεία, ώστε 
να συνεχιστεί η λειτουργία του εργοστασίου — στοιχείο κρίσιμο 
για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Τα μέτρα αυτό συγκρο-
τήθηκαν σε κλιμακούμενο σχέδιο δράσης που ενημερώνεται 
καθημερινά από τις οδηγίες των σχετικών Υπουργείων, τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον Εθνικό Οργα-
νισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Πιο αναλυτικά:

 Δράσεις κατά της διάδοσης του SARS-CoV-2
Από τις 24.02.2020 
1 Επικοινωνία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΣΕΒΕ για οδηγίες.
2 Ενημέρωση του προσωπικού από τη Διοίκηση και τον 

Ιατρό Εργασίας σχετικά με τον ιό, τα αναγκαία Μέτρα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) και τις ακόλουθες δράσεις της εταιρείας 
με παράλληλη έκκληση υπεύθυνης ατομικής και συλλογικής 
συμπεριφοράς. Παράλληλη ανάρτηση σχετικού ενημερωτικού 
υλικού στους χώρους των εγκαταστάσεων.

3  Δημιουργία επιπλέον σταθμών απολύμανσης.
4 Υποχρεωτική χρήση μάσκας (ήταν προαιρετική με κανονι-

κούς όρους λειτουργίας) από όλους τους εργαζόμενους στους 
χώρους παραγωγής και στους εξωτερικούς χώρους του εργο-
στασίου. Τα γάντια μιας χρήσης (καθώς και ειδικά ρούχα και υ-
ποδήματα εργασίας, όπως και καλύμματα κεφαλής) αποτελούν 
πάγια στοιχεία που υποχρεωτικά φέρουν όλοι οι εργαζόμενοι 
στους χώρους παραγωγής και εναλλάσσουν τακτικά.

Συμπληρωματικά: Σημαντική αύξηση παραγγελιών των 
αντίστοιχων ειδών ατομικής προστασίας και μέσων απολύμαν-
σης.

  5 Ενίσχυση προσωπικού καθαριότητας και αύξηση ημερή-
σιου ρυθμού καθαριότητας και απολυμάνσεων των χώρων του 
εργοστασίου και των γραφείων.

Από τις 03.03.2020
6 Πραγματοποίηση δύο απολυμάνσεων των χώρων κοινής 

χρήσης από εξειδικευμένο συνεργείο.
 7 Περιορισμός επισκέψεων εξωτερικών συνεργατών στις 

απόλυτα απαραίτητες. Διεύρυνση υποχρεωτικής χρήσης των 
παρεχόμενων από την εταιρεία ΜΑΠ σε αυτούς. Ειδικότερες 

οδηγίες δόθηκαν σε μεταφορείς.
 8 Ακύρωση συναντήσεων στο εξωτερικό και την Ελλάδα.
Από τις 10.03.2020 
9 Δημιουργία νέων χώρων διαλείμματος για την αποφυγή 

υψηλής συγκέντρωσης ατόμων σε ένα χώρο.
10 Αντίστοιχα μέτρα τήρησης σχετικών αποστάσεων στους 

χώρους εργασίας.
11 Τροποποίηση ωραρίου για την αποφυγή συνωστισμού 

κατά την πρόσβαση και αποχώρηση των εργαζομένων κατά τη 
λήξη της Α’ βάρδιας. Από τις 16.03. ισομοιρασμός του προσω-
πικού στις δύο βάρδιες για αντίστοιχους λόγους.

12 Έναρξη παραμονής στο σπίτι εργαζόμενων που α-
νήκουν στις ευπαθείς ομάδες και παροχής αδειών ειδικού 
σκοπού σε μέλη του προσωπικού. Από τις 16.03. άτομα του 
προσωπικού των γραφείων εργάζονται και με τη μορφή της 
τηλεργασίας.

Από τις 23.03.2020
13 παροχή βεβαιώσεων για μετάβαση στην εργασία σύμ-

φωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων κατά τη 
διάρκεια απαγόρευσης κυκλοφορίας.

  14 Προληπτική δειγματοληπτική θερμομέτρηση προσωπι-
κού σε εθελοντική βάση.

Επιπλέον   
Το εργοστάσιο λειτουργεί σε πρόγραμμα μειωμένης παρα-

γωγής
Το προσωπικό της επιχείρησης και η διοίκηση επιβλέπει 

συστηματικά και ρυθμίζει ενεργητικά την τήρηση των μέτρων 
ατομικής προστασίας.

 Στις  δύσκολες οικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαε-
τίας η εταιρεία αντιμετώπισε  υψηλές και πολλαπλές πιέσεις με 
όρους κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας. Οι πιέσεις δεν επι-
μερίστηκαν και στο προσωπικό στο μέτρο που τα οικονομικά 
της δεδομένα το απαιτούσαν — με υψηλό διαχειριστικό κίνδυ-
νο για την επιβίωσή της. Σήμερα και χωρίς να έχουν ξεπερα-
στεί οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η εταιρεία αναλαμβά-
νει με την ίδια υπευθυνότητα την αντιμετώπιση του σημαντικού 
αυτού κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Αναλαμβάνει επίσης το  
διοικητικό και διαχειριστικό βάρος των έκτακτων συνθηκών, 
πέρα από τα πρόσθετα οικονομικά κόστη και κινδύνους.

 Γι’ αυτό ευχαριστούμε τους εργαζόμενους της εταιρείας για 
την πολύτιμη εμπιστοσύνη τους στη διοίκηση στην προστασία 
της υγείας των ίδιων, των οικογενειών τους και της κοινωνίας. 
Η αδιάλειπτη παρουσία τους στους χώρους εργασίας το απο-
δεικνύει. Ευχαριστούμε επίσης τους συνεργάτες μας και την 
τοπική κοινωνία για την δική τους εμπιστοσύνη στην εταιρεία 
από το 1996. Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. κόντρα στις αντιξοότητες θα 
συνεχίσει την προσπάθειά της για παραγωγή υψηλής ποιό-
τητας προϊόντων πάντα με την ίδια κοινωνική ευαισθησία και 
ευθύνη. Ευχόμαστε οι δυσκολίες να ξεπεραστούν γρήγορα και 
κατά το δυνατό ανώδυνα για όλους.

 Με εκτίμηση,
Η Διοίκηση της ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
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Η Φιλόπτωχος ευχαριστεί τους έμμισθους αιρετούς 
της Διοίκησης του Δήμου Βέροιας, για την στήριξη

 
Η Πρόεδρος και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, χαιρετίζουν την απόφαση  του Δημάρχου Βέ-

ροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη και των έμμισθων αιρετών της Διοίκησης του Δήμου Βέροιας, να δώσουν το 50% των 
απολαβών τους για δύο μήνες, υπέρ της Φιλοπτώχου, για τις ανάγκες του καθημερινού συσσιτίου και τους ευχαριστούν 
από καρδιάς για τη χειρονομία αυτή.

Αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας λόγω του κορονοϊου τέτοιες κινήσεις ανθρωπιάς για τη στήριξη των 
συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη δίνουν σε όλους μας ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ενότητας και αλληλεγγύης. 

Είναι γνωστό ότι τα έσοδα της Φι-
λοπτώχου,  προέρχονται κυρίως από 
τις δωρεές των συμπολιτών μας, που 
δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ενώ ο α-
ριθμός των μερίδων που διανέμονται 
καθημερινά εμφανίζει αυξητική τάση. 
Η προσφορά του Δημάρχου και των 
αιρετών του Δήμου ήρθε την κατάλλη-
λη στιγμή. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η 
στάση τους αυτή να βρει μιμητές.

Η  Πρόεδρος κ. Τελάλογλου Δέ-
σποινα διαβεβαίωσε τον  κ. Δήμαρ-
χο, ότι η Φιλόπτωχος ευχαρίστως θα 
αυξήσει τις μερίδες του φαγητού που 
παρέχει, εφόσον υπάρξουν επιπλέον 
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, 
κατόπιν υποδείξεως των δομών της 
Πρόνοιας του Δήμου.

Οδηγίες από το Δήμο 
Αλεξάνδρειας για την 

απόρριψη των απορριμμάτων
 

Προς όλους τους πολίτες απευθύνεται ο  Δήμος Αλεξάνδρειας, με οδηγίες 
για τις  ημέρες που διανύουμε και θα διανύσουμε και είναι ιδιαίτερα κρίσιμες 
για την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, ζητώντας τους να τις ακολου-
θήσουν για την προστασία της δημόσια ςυγείας:.

1. Δεν αφήνουμε απορρίμματα έξω από τους κάδους, τα συσκευάζουμε σε 
ανθεκτικές σακούλες, στεγνές, καλά δεμένες και τις τοποθετούμε μέσα στους 
κάδους απορριμμάτων τις βραδινές ώρες, πριν την αποκομιδή τους από τα 
απορριμματοφόρα του Δήμου.

2. Ανοίγουμε τους κάδους με το πόδι η χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρή-
σης.

3. Φροντίζουμε να κλείνουμε καλά τους κάδους.
4. Δεν αποθέτουμε μπάζα και ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους. Σε πε-

ρίπτωση που θα πρέπει να τα βγάλουμε, επικοινωνούμε πρώτα με το τμήμα 
καθαριότητας του Δήμου στο τηλέφωνο 23330-25500.

5. Αναβάλουμε κάθε είδους εργασίες που παράγουν δομικά απορρίμματα 
στους δρόμους.

6. Αναβάλουμε το κλάδεμα στις αυλές των σπιτιών μας.
7. Γάντια και μάσκες δεν ανακυκλώνονται και απορρίπτονται στους πράσι-

νους κάδους. Προστατεύουμε τους εργαζόμενους της καθαριότητας απορρί-
πτοντας τα παραπάνω υλικά σε πολύ καλά κλεισμένες σακούλες.

 
Ο δήμαρχος Π. Γκυρίνης δηλώνει για το θέμα: «Οι εργαζόμενοι στην καθα-

ριότητα δίνουν καθημερινά μάχη να προστατέψουν την υγεία όλων μας. Τους 
ευχαριστούμε και θα πρέπει να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας 
βοηθώντας όλοι την προσπάθειά τους»’.

Τηλεφωνική ψυχολογική 
στήριξη από τo Κέντρο 
Υγείας Αλεξάνδρειας

 To Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας με γνώμονα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης και αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας 
και με αφορμή την πανδημία από κορονοϊό ανακοινώνει την λειτουργία τη-
λεφωνικής βοήθειας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης που θα πα-
ρέχεται από την ψυχοκοινωνική υπηρεσία του Κέντρου Υγείας και από άρτια 
καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

Τηλ. Επικοινωνίας : 23333 50035.

Εταιρικά μέτρα 
προστασίας ενάντι στη 

διάδοση του SARS-CoV-2
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευής,ατομι-
κήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλιματιστικό
,ενοίκιομόνο140€.

Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο240€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ,επίτηςΕληάςενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα80τ.μ.,κατασκευή1976,2υ/δ
,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,2οςόροφος,
ανακαινισμένομερικώς,σεκαλήκατάσταση,σε
οικοδομήπολυτελούςκατασκευής,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,διαθέτει
,κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεανελκυστήρακαινούργιο,260€,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιόρο-

φος ,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
καιμεδύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσί-
γουρα,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιο250€,.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδι-
αθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,ΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,Διπλάτζάμια,
Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά-Τιμή:170€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

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

Κωδ:106179-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1972και
ανακαινίστηκετο2019.ΔιαθέτειθέρμανσηΚλι-
ματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,
Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια5τ.μ.-Τιμή:230€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο150€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομεδικότου
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Μίσθωμα
τα300€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιαςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4στρ.
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι-
νούργια,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυλωτής
καιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσηςκαιηλια-
κόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζί-
να,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
μεσόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,
ΑνελκυστήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή
,έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προσφέ-
ρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόροφη

οικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιδύοΜπά-
νια.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχειΑπεριό-
ριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ
μεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό ,μεγάλο
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύο
πολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:πολύπροσιτή
από150.000€τώραμόνο120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας42τ.μ.Ισόγειο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Ξύλινα,Πάρκινγκ,Κήπο,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια10τ.μ.-Τιμή:12.000€

Κωδ.12825ΠωλείταιδιατηρητέαΜονοκα-
τοικία85τ.μ.,στοκέντροτηςπόλης,ηοποία
καιχρήζειεπισκευώνκατασκευή1953,2υ/δ,
Ισόγεια,σεοικόπεδο160τ.μ.σεπολύκαλό
σημείο,τιμήμόνο28.000€.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

Πλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε40τ.μ.,1ος
ορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάστασηπροσφέ-
ρεταισε τιμήπροσφοράςστα12000€.Απο-

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίουμε
50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,κατάλληλος
γιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικότίμηματις
40.000€.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙεπαγγελματικήστέγησυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρό-
κειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπότρεις
γραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμια
τεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,ατομικήθέρ-
μανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρτα
εισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπου
αναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023ΣΤΟΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο
7.5χιλ.κοντάπωλείταιχωραφοοικόπεδο14.100
τ.μ.,απότονκεντρικόδρόμοτρίτοσεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμήαπό140.000€,τώραμόνο
70.000€πραγματικάμισοτιμής,τιμήέκπληξη,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
σεπολύκεντρικόσημείοπάνωστονκεντρικό
δρόμογωνιακόπωλείταιένασπάνιοωραιότατο
οικόπεδογωνιακό617τ.μ.,καταπληκτικόαπό
κάθεάποψη,εντόςσχεδίουπόλεωςμεσ/δ0,8
καιτιμήστα20.000€μόνο.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070τ.μ.,
εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13730-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑστηΡά-
χηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1350τ.μ.εντόςζώνηςάρτιοκαιοικοδομήσιμο
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμήμόνο15.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπεδο
εντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά ,
κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαιοι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαισε
άριστοσημείο ,αλλάκαισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ .  Πωλείται
γκαρσονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη, κοντά στην
Πλατεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 6949
981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιας και με αντιχαλαζικήπρο-
στασια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα
καινούργια και μίαφρέζασυρταρωτή 1,70σχεδόν και-
νούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-
σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ .  Βέροιας

“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεται για την

πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικο-
τήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια
ΑλεξάνδρειαςκαιΒέροι-
ας:

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕρ-
γοδηγόςΜηχανικόςεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων4ης ει-
δικότητας-Θερμαστής

3)Αρχιτεχνίτης ήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄
Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση:Α.Σ. Βέροιας VENUSGROWERS,

ΣιδηροδρομικόςΣταθμόςΒέροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,
ΒΕΡΟΙΑ.

-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣζητειταιοδηγόςμεγνώσεις
πληροφορικήςέως30ετών.Εργασίασταθερή,5νθήμερη,
συνεχέςωράριο,βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄κατηγορίας
θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο
e-mail: kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ.στο
τηλ.2331071670,ώρες11.00-13.00.

Χημικούς ή
τ εχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρό-
σληψηηΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ

-  Η  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (Α-
ΕΙ) ή ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟ-

ΦΙΜΩΝ(ΤΕΙ)ήΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στονποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμώνπαρα-
γωγής του εργοστασίου της (5ο χλμΑλεξάνδρειαςΚρύ-
ας-Βρύσης,Αλεξάνδρεια).

Απαιτούμεναπροσόντα:καλήγνώσηΗ/Υ,καλήγνώση
Αγγλικής,ανάλογηεμπειρία.ΕπιπλέονγνώσηΓερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί.Αποστολήπλήρους βιογραφικού
έως13/03/2020

- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μη-
χανημάτωνσυσκευασίας τροφίμων.Θασυνεκτιμηθούν:
προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχανολογικέςκαιηλε-
κτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικούυπολογιστή,
αγγλικήςγλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότηταςήδιαβατηρίου)καιβιογραφικόστηνέδρατης
επιχείρησης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

ήσταπαρακάτω:e-mail:info@almifoods.gr
fax:2333027806

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.

Τηλ.:6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣπωλείταιδιόροφη
μονοκατοικίαπερίπου175τ.μ.,

τοπάνω κατοικήσιμο και το ι-

σόγειοαποθήκες,σεοικόπεδο

1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο, α-

μπελώνας,περιφραγμένο, 3Δ-

ΣΚWC.Τηλ.:6987473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75

τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και

οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται
μονοκατοικία 80 τ.μ. σε οικό-

πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-

τάμι, και τα δύο μαζί ή μεμο-

νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μο-
νοκατοικία δύο διαμερίσματα

από70τ.μ.ισόγειοκαι70τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική σκάλα,

σε οικόπεδο 595 τ.μ., πάνω

στον κεντρικό δρόμο, 10 λε-

πτάαπότηΒέροια,δίπλααπό

τονΑγ. Γεώργιο.Τιμή 85.000

ευρώ,συζητήσιμη.Τηλ.: 2310

864983&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95
τ.μ., 3ος όρ., καταπληκτική

θέα, ανακαινισμένο, χωρίς α-

σανσέρ, ατομική θέρμανση,

κουφώματαενεργειακά,μπαλ-

κόνιαγύρω-γύρω.Τιμή45.000

ευρώ,συζητήσιμη.Τηλ.: 6992

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 έ-
ως 1000 τ.μ. για αντιπαροχή

στηνπόλη τηςΒέροιας, εκτός

αποΕργατικές κατοικίες.Τηλ.:

6945122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευ-
καιρία πωλείται οικόπεδο 2

στρέμματα, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, με νερό, ρεύμα, σε

πολύ ωραία θέση. ΤιμήΜΟ-

ΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.: 6934

662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη
Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ (συζητήσι-

μη). Κιν.: 6972913645 κ. Τά-

σος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του
Διαβατού οικόπεδο 205 τ.μ.,

αξία 5.500 ευρώ. Τηλ.: 6942

067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγωσυνταξιοδό-

τησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα76τ.μ.επί τηςοδού

Γρεβενών11καιΕρμούγωνία,

πραγματικός λουλουδότοπος,

με καλοριφέρ, κλιματισμό, χώ-

ροπάρκινγκ, δίχως κοινόχρη-

στα στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

6949215864.

ΖΗΤΩ για ενοικίαση γκαρ-
σονιέρα 40 τ.μ. έως 50 τ.μ.

στη Βέροια, χωρίς έπιπλα.

Τηλ.:6939581580κ.Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ 8,
ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,

πλήρως επιπλωμένη (κρεβάτι,

καναπές, ντουλάπα, σαλονάκι

κενρική θέρμανση και κλιματι-

στικό, TV, ηλεκτρική κουζίνα,

ψυγείο,λουτρόκομπλέ).Πληρ.

τηλ.:  6973015833 (08.00-

13.00και17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ29,περιοχή
ΒυζαντινόΜουσείο, ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,

σεάριστηκατάσταση,μερικώς

εξοπλισμένο, ντουλάπα, κε-

ντρική θέρμανση. Τηλ.: 6930

930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια

γέφυρα«Κούσιου».Τηλ.:6984

108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχω-
ροιχώροιγιαγραφεία,φροντι-

στήριο, ή εργαστήριο και υπη-

ρεσίες.Είναιανακαινισμένοι,2

WCκαιλογικόενοίκιο.Αριστο-

τέλους18.Τηλ.2331023140&

6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50

τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,

1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα

Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός ταξί,
Μηχανικός αυτοκινήτων, Ηλε-

κτρολόγοςαυτοκινήτων,απόε-

πιχείρησηστηΒέροιαγιαπλή-

ρη απασχόληση. Ικανοποιητι-

κη αμοιβή. Τηλ. επικοινωνίας:

2331071553 & 2331062900.

Ώρες επικοινωνίας:: 9:00 με

18:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά

οδηγούς μπετονιέρας, οδη-

γούςεπικαθήμενουκαιχειρι-

στές αντλίας σκυροδέματος.

Τηλ.: 6948 549279 & 23320

43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
εργαστήριο επεξεργασίας κρε-

άτων, καθώς και οδηγός με ε-

παγγελματικό δίπλωμα.Πληρ.

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρ-
βιςσεκαφέ-μπαρ.Πληροφορί-

ες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμε έδρατηΒέροια
πουδραστηριοποιείταιστοχώ-

ρο της ενοικίασης και εγκατά-

στασης σκαλωσιών, αναζητά

άμεσατεχνίτεςγιαεργασία.Για

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ180τ.μ.,μευπόγειο170τ.μ.,στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά, στην οδόΦωκίωνος 13 και δύο (2)

στηνοδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.
ΥΠΟΓΕΙΟ83τ.μ.στηνοδόΦωκίωνος13,Προμηθέας,τιμή5.000,00

ευρώ.
Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
με εμπειρία στις βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr. Τηλ.:
6974908278.



περισσότερεςπληροφορίες οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν

στοτηλέφωνο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου
με γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα

για τηνπαραγωγή ιδιωτικής εταιρίας.

Τηλ.:6974312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-
ζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του

προγράμματος Epsilon γιαΛογιστικό

Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870& 6932

245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδακαιπεριποίησηηλικιωμένων

για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό

γερμανικήςκατασκευήςμεφοριαμόκαι

τρειςπολυθρόνεςσεάριστη κατάστα-

ση.Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-

ντέλο1996,υγραέριο,160.000χιλιόμε-

τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ59ετών,συνταξιούχος,κοι-

νωνική,αξιοπρεπής,αναζητάσύντρο-

φοέως68ετώνμεταίδιαχαρακτηρι-

στικάγιαμίαουσιαστικήσχέσηζωής.

Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:6996

202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χωρίς υπο-

χρεώσεις  ζητά Κυρία έως 50 ε-

τών για οοβαρή 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντεςαλουμινίου205x55x16σεάρι-
στηκατάσταση.Τιμήευκαιρίαςλόγω
αλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945 495566 κ.
Βασίλης.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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P Δύο πράγματα είναι ά-
πειρα: το σύμπαν και οι δύο 
επόμενες κρίσιμες εβδομά-
δες…

 
P Α ναι! Κι η ανθρώπι-

νη βλακεία, τρίτη, αλλά όχι 
έσχατη.

 
P Και λόγω περιόδου, σί-

γουρα φαρμακερή.
 
P Δεν σας άρεσαν τα 

προηγούμενα χρόνια τα 
κρίσιμα Eurogroup ε; Φά-
τε τώρα κρίσιμες βδομάδες 
και μουλώξτε.

 
P Να μην ψήνεις φέτος 

αρνί στο χωριό και να στο α-
ναγγέλλει Πέτσας.

 
P Τουλάχιστον να επι-

τραπεί το Πάσχα σε ντιλίβε-
ρι.

 
P Και φαΐ και καναπές δηλαδή το φετινό 

Πάσχα. Είμαστε όλοι Αμερικανοί.
 
P Ε όχι και παχύσαρκος ρε παιδιά. 

Λίγα παραπανίσια κιλά βάζω στις εποχές 
καντίνας και καραντίνας.

 
P Τον λογαριασμό της περιόδου, θα τον 

δούμε στην τελική μας στρογγυλοποίηση.
 
P Βοήθησε πάντως στην αλλαγή του 

επιπέδου συμπεριφοράς μας αυτή η υγει-
ονομική κρίση. Φερόμαστε σε όλους με 
το γάντι.

 
P Κι αν κάναμε δημοσκόπηση για το τι 

προτιμάμε μεταξύ οικονομικής και υγειονομι-
κής κρίσης, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το τι 
θα απαντούσαμε.

 
P Κάθε οικογένεια ένας άνεργος. Κάθε 

σπίτι και μια ΜΕΘ. Θα έλεγε σήμερα ο 
ΓΑΠ.

 
P Κάθε πρωί η αγάπη στρώνει το κρεβά-

τι. Θαρρείς και περιμένουμε επισκέψεις.
 
P Μένουμε σπίτι. Κάτι σαν συνταξιού-

χοι χωρίς σύνταξη ένα πράμα.
 
P Και:
 
Συζητάνε δύο φίλοι για τις φιλενάδες τους 

αλλά ο ένας μόλις χώρισε.
- Με παράτησε η Τζούλια, λέει στενοχω-

ρημένα.
- Καλά ρε, γιατί δεν της είπες ότι έχεις θείο 

εκατομμυριούχο; Αφού την είχα κόψει πως ή-
ταν φιλάργυρη γυναίκα. Όλα για τα λεφτά τα 
έκανε. Αν της το έλεγες, ίσως ερχόντουσαν 
αλλιώς τα πράγματα.

- Αυτό έκανα, της το είπα.
- Και τι έγινε;
- Είναι θεία μου τώρα!

Κ.Π.

Χιλιάδες πολίτες από όλη την 
Κεντρική Μακεδονία αξιοποιούν τις 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κο-
ρονοϊού, που υλοποιεί η Περιφέρεια 
και θα συνεχιστούν για όσο διάστη-
μα διαρκέσει η κρίση, όπως τόνισε 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα 
λειτουργίας της δωρεάν υπηρεσίας 
τηλεϊατρικής, μέσω της οποίας δί-
νεται η δυνατότητα στους πολίτες 
να έχουν επικοινωνία με εξειδικευ-
μένους γιατρούς για την αντιμετώ-
πιση ιατρικών ζητημάτων, ήδη ε-
πικοινώνησαν μέσω βιντεοκλήσης 
1.600 πολίτες από όλη την Κεντρική 
Μακεδονία και έλαβαν βοήθεια και 
οδηγίες για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων τους.

Στην υπηρεσία της τηλεϊατρικής 
ήδη συμμετέχουν 80 γιατροί, ενώ 
στις πρώτες τέσσερις ειδικότητες (γενικοί ιατροί, παθολό-
γοι, πνευμονολόγοι και παιδιάτροι) έχουν ήδη προστεθεί 
άλλες πέντε (οφθαλμίατροι, αλλεργιολόγοι, γυναικολόγοι, 
δερματολόγοι και οδοντίατροι).

Η δωρεάν υπηρεσία της τηλεϊατρικής, που απευθύνε-
ται σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ια-
τρικά ζητήματα και δεν χρειάζονται νοσηλευτική φροντίδα 
υλοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και 
της εταιρίας Dr. Button.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας είναι: https://
drbutton.gr/kentriki-makedonia. Η σχετική εφαρμογή είναι 
διαθέσιμη και στο appstore και το playstore.

Επίσης, μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών και 
στο Τηλεφωνικό Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
Υποστήριξης και Συμβουλευτικής, που δημιούργησε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μέχρι σήμερα σε πέ-
ντε μέρες λειτουργίας της σχετικής τηλεφωνικής γραμμής, 
έχουν καλέσει περίπου 1.200 πολίτες, λαμβάνοντας από 
ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικοί 
λειτουργοί και ψυχολόγοι) απαντήσεις στα ζητήματα που 
τους απασχολούν και στις ανησυχίες τους.

Η σχετική Γραμμή Επικοινωνίας λειτουργεί από Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή, από τις 7.00’ το πρωί έως τις 23.00’, 
στον τηλεφωνικό αριθμό 2313004800.

Παράλληλα, χτες έγινε η διανομή του πρώτου φορτί-
ου, που παρέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

με είδη ατομικής προστασίας 
και υγιεινής (μάσκες, γάντια, 
αντισηπτικά και αντισηπτικά 
κρεμοσάπουνα) για τους ερ-
γαζόμενους που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της α-
ντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορονοϊού. Τα είδη πα-
ρελήφθησαν από την 3η και 
4η Υγειονομική Περιφέρεια 
Ελλάδας και το ΕΚΑΒ και 
διανεμήθηκαν στα νοσοκο-
μεία, τα κέντρα υγείας και τις 
υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε όλη 
την Κεντρική Μακεδονία.

Τις αμέσως επόμενες μέ-
ρες θα ακολουθήσει η πα-
ραλαβή και διανομή και νέου 
φορτίου, που διασφάλισε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας για το προσωπικό 
άλλων νευραλγικών υπηρε-
σιών στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορονοϊού και συγκεκριμένα για την Ελλη-
νική Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η ανταπόκριση των 
πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας στις πρωτοβουλίες 
και τις δράσεις που υλοποιούμε για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού αποδεικνύεται 
μαζική. Η επιτυχία των συγκεκριμένων δράσεων και πολ-
λών άλλων που αναλάβαμε από την αρχή της κρίσης είναι 
κομβική, για να αντιμετωπιστούν ζητήματα της καθημε-
ρινότητας των πολιτών. Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας 
στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, φέρνοντας 
τον γιατρό στο σπίτι τους, μέσω βιντεοκλήσης. Υποστη-
ρίζουμε όσους αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, 
όπως καταθλιπτικό συναίσθημα, άγχος, δυσκολίες στις δι-
απροσωπικές σχέσεις, λόγω των περιοριστικών μέτρων. 
Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην εξάπλωση της 
πανδημίας του κορονοϊού, τους γιατρούς, τους νοσηλευ-
τές, τα πληρώματα των ασθενοφόρων και τις επόμενες 
μέρες και τους αστυνομικούς και πυροσβέστες. Θα συνε-
χίσουμε τις συγκεκριμένες και περισσότερες δράσεις το 
επόμενο διάστημα για όλους τους πολίτες και ειδικά για τις 
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Αυτές τις δύσκολες ώρες, 
που οφείλουμε να μείνουμε όλοι στο σπίτι μας, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάνει ό,τι είναι δυνατόν, 
προκειμένου αυτή την κρίση να μην την περάσει κανένας 
μόνος του».

Μεγάλη ανταπόκριση στις υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής και ψυχολογικής στήριξης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Νέα αύξηση του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού κατά 

40 εκ ευρώ, στην μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων

 

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ανακοίνωσε 
χθες  ότι μετά από συστηματική  προσπάθεια  εξασφαλίστηκε  νέα  αύξηση του διαθέσιμου προ-
ϋπολογισμού κατά 40 εκ € για το πρόγραμμα της μεταποίησης,  προκειμένου να διευρυνθεί η βά-
ση του πίνακα κατάταξης  στο 11.00 και να ενταχθούν στην Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία 
ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 
2014-2020  όσο το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις.

Συνολικά θα διατεθούν για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων της δράσης μετά και την επιπρό-
σθετη δέσμευση 440 εκ. €.

Με την σημαντική αυτή αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης επιβεβαιώνεται, σε αυτή 
την δύσκολη περίοδο που διανύουμε εξ αιτίας του covid – 19, η σταθερή και  προσανατολισμένη 
προσπάθεια και στάση του ΥΠΑΑΤ  για την  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την  διατήρηση 
υφιστάμενων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  τον εκσυγχρονισμό των μονάδων μετα-
ποίησης προς  αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ασφάλεια στην παραγωγή, την διάθεση  και 
την εξωστρέφεια των αγροτικών μας προϊόντων.

Οι αιτούντες, που υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, θα ενημερω-
θούν  σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους, από την αρμόδια Δ/νση Προ-
γραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη πρέπει να 
προσκομίσουν στο διάστημα από 06 Απριλίου έως και 21 Απριλίου 2020, τα δικαιολογητικά ορι-
στικής ένταξης που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης (εξαιτίας της τρέχουσας λόγω 
του κορωνοϊού κατάστασης, θα δοθεί παράταση εφόσον απαιτηθεί  και μετά την διάρκεια ισχύος  
των μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού).

Η απόφαση και ο νέος πίνακας κατάταξης, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα 
δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες http://www.minagric.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.
espa.gr .
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