
Χωρίς ρεύμα έμεινε ένα βράδυ 
το Σέλι λόγω βλάβης

Σήμερα Παρασκευή τιμάται
Ο Ακάθιστος Ύμνος

Ιστορική προσέγγιση

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.400 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ.  7

Bεροιώτικα και Λαογραφικά

Του Μάκη Δημητράκη

Tα μεσάνυχτα 
της Τρίτης 26 

προς Τετάρτη 27 Μαΐου 
θα εορταστεί η 

Ανάσταση του Χριστού

Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, 
μέσα σε λίγες ώρες έντονης χιονόπτωσης

Από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας

Δήμος Βέροιας: Νέες ρυθμίσεις για 
την λειτουργία των λαϊκών αγορών 

λόγω κορωνοϊού covid 19

Απολογισμός 
ενεργειών και 
μέτρων για την 
αντιμετώπιση 
του κορονοϊού 
και τη στήριξη 
των δημοτώνΣελ. 4 Σελ. 2

Σελ. 2

Σελ. 3

Πανελλαδική Επιτροπή των 
Μπλόκων προς Υπ.Α.Α.Τ.: 

«Στη σημερινή συγκυρία είναι 
επιτακτική ανάγκη, να στηρίξετε 

τους αγροτοκτηνοτρόφους»

Σελ. 2

Σελ. 3



2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Επιστροφή στην Ελλάδα…
επιστροφή στην Ημαθία, 

λόγω κορωνοϊου !
  Ποιος θα φανταζόταν ότι μετά από την αθρόα 
αναχώρηση νέων επιστημόνων και εργαζομένων για το 
εξωτερικό ή ακόμη και την Αθήνα κατά την διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης μετά το 2010, όλοι θα έψαχναν 
απεγνωσμένα τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα; 
Ας όψεται  ο κορωνοϊός που φαίνεται πως η χώρα 
μας προς το παρόν δρέπει τα καλά αποτελέσματα των 
έγκαιρων μέτρων και κρατάει την καμπύλη χαμηλά. 
Σε μικρογραφία όλων αυτών η Ημαθία που ενώ 
«σκάνε» τριγύρω κρούσματα και θάνατοι ανθρώπων, 
εμείς αντιστεκόμαστε και κρατάμε καλά! Φυσικά 
τίποτα τυχαίο, όπως είπε και στην χθεσινή ενημέρωση 
ο «αρχιστράτηγος» Τσιόδρας, αφού και στην Ημαθία 
τα έγκαιρα και σφιχτά μέτρα που εφάρμοσε ο νέος 
διοικητής του νοσοκομείου Ηλίας Πλιόγκας φαίνεται 
ότι κρατούν ως τείχη απόρθητο ακόμη το νομό μας. Να 
γιατί ψάχνουν από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του 
κόσμου ένα εισιτήριο επιστροφής προς την Ελλάδα και 
γιατί όχι για την Ημαθία!

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:4
Εβδομάδα:14

ΑνατολήΉλιου:06.07

ΔύσηΉλιου:18.50

91-275

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
+ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Ιωσήφ 

υμνογράφου, Νικήτα ομολογητού

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης 26 
προς Τετάρτη 27 Μαΐου

θα εορτασθεί η Ανάσταση
του Χριστού

“Ευχόμαστε και προσευχόμαστε, ο κίνδυνος ναπεράσει
σύντομα,ώστεόλοιμαζί (Κλήροςκαι λαός)νααξιωθούμενα
εορτάσουμε τηνΛαμπροφόροΑνάσταση τουΚυρίου μας με
πανηγυρικήΑναστάσιμηΠαννυχίδα, κατά τηνΑπόδοση της
ΜεγάληςΕορτής τουΠάσχα, δηλαδή κατά τομεσονύκτιο με-
ταξύΤρίτης26προςΤετάρτη27Μαΐου2020”,αναφέρεταιστο
ανακοινωθέντηςΔιαρκούςΙεράςΣυνόδου.

ΗΑνάσταση δηλαδή θα γιορτασθεί την τελευταία ημέρα
πουψάλλεταιτοΧριστόςΑνέστηκαιεφόσονοισυνθήκεςτοε-
πιτρέψουν,θασυγκεντρωθούνοιΈλληνεςστουςναούςγιανα
ψάλλουντουςαναστάσιμουςύμνουςκαιναζήσουνόσαδενθα
μπορέσουντοεπερχόμενοΠάσχακατάτηδιάρκειατουοποίου
οιναοίθαλειτουργήσουνκεκλεισμένωντωνθυρών.

Όπωςδιευκρινίστηκε, μέχριτις11ΑπριλίουοιΑκολουθίες
θαδιεξάγονταικανονικά–κεκλεισμένωντωνθυρών-υπότην
προϋπόθεση της τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής ή διαδικτυακής
κάλυψης,ενώαπότοΣάββατοτουΛαζάρου(τηνΚυριακήτων
Βαϊωνκαιμετά)οιΑκολουθίεςθαδιεξάγονται–πάντακεκλει-
σμένωντωνθυρών-μετοελάχιστοδυνατόαριθμόκληρικών
καιψαλτών,σύμφωναμετιςυποδείξειςτηςΠολιτείας.

Επόμεναμέτρα:Τουρισμόςκαιδιευκολύνσεις
στιςδόσειςτωνενήμερωνδανείων

ΜεευρείαπλειοψηφίαπέρασανχθεςοιτρειςΠράξειςΝομοθετικούΠεριεχομένουμεταμέτρακατάτηςδιάδοσης
τουκορονοϊούκαιτηναντιμετώπισητωνσυνεπειώντηςεπιδημικήςκρίσης.ΟυπουργόςΟικονομικών,ΧρήστοςΣταϊ-
κούρας,κλείνονταςτησυζήτησηστηνΟλομέλεια,ανέφερεότιυπάρχεισχέδιοκαιότιέρχεταιστησυνέχειαηώρατων
κλαδικώνπολιτικώνσετομείς,όπωςοτουρισμός.ΕπισήμανεδετηνανακοίνωσηπουεξέδωσεηΕλληνικήΈνωση
Τραπεζώνπουαναφέρειότιοι τράπεζες,σεσυνεργασίαμε τηνκυβέρνηση,αποφάσισανναστηρίξουν, εκτόςαπό
τιςεπιχειρήσεις,και ταφυσικάπρόσωπαπουαποδεδειγμέναπλήττονταιαπότηνκρίση,προσφέροντάςτουςδιευ-
κολύνσειςστηνπληρωμήτωνδόσεωντωνενήμερωνδανείωντους.Επισήμανεεξάλλουότι,σύμφωναμεόσαέχει
ανακοινώσειηΕΕΤ,προτεραιότηταθαδοθείσεεργαζόμενους,ελεύθερουςεπαγγελματίεςκαιατομικέςεπιχειρήσεις
πουεπλήγησανάμεσαλόγωαναστολήςτηςλειτουργίαςτωνεπιχειρήσεωντους,στοπλαίσιοτωνμέτρωνπουέλαβε
ηκυβέρνηση.Αναμένουμε!

Έμεινε το βράδυ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το Σέλι
ΣτοσκοτάδιβυθίστηκετοΣέλια-

πότις10τοβράδυτηςΤετάρτηςμέ-
χρι τις 2 τομεσημέρι τηςΠέμπτης,
εξαιτίας διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύματος.Σύμφωναμεπληροφορί-
εςλόγωτηςσφοδρήςχιονόπτωσης
προκλήθηκεσοβαρήβλάβηστοδί-
κτυο τηςΔΕΗ,πουαποκαταστάθη-
κεπολύ νωρίτερα από τις αρχικές
προβλέψεις,χάρηστιςπροσπάθειες
τωνσυνεργείωντηςΔΕΗ.

Να λάβουμε υπόψη ότι κανονι-
κά τέτοια εποχή είναι ελάχιστοι οι
διαμένοντεςστο χωριό, αλλά λόγω
τουκορωνοϊού,υπολογίζονταιγύρω
στους 150 ανθρώπουςπουπροτί-
μησαντηνορεινήκαραντίνατουΣελίουκαιέχουνφύγειαπότιςκύριεςκατοικίεςτουςστηνπόλη.Φυσικάηανάγκηγια
ρεύμαείναιβασική,αφούπολλοίστοΣέλιεκτόςτουπαραδοσιακούτζακιούβασίζουντηνθέρμανσήτουςστοηλεκτρι-
κόρεύμακαισίγουραμετάτηναποκατάστασητηςβλάβηςαισθάνονται«λυτρωμένοι».

Ευτυχώς 
γλύτωσαν

την παγωνιά…
Εύλογη ανησυχία προκάλεσε

στουςαγρότεςηπροχθεσινήχιονό-
πτωσησεσχέσημετιςκαλλιέργειες
και την αντοχή των δέντρων στις
καιρικέςσυνθήκες. Ευτυχώςόμως,
η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτωα-
πό το μηδέν και κάπως ηρέμησαν
οι παραγωγοί. Μια παγωνιά τους
έλειπε…Είναιπου είναι στραβό το
κλίμα,μηντοφάεικαιογάιδαρος!

Πτώσειςδέντρωνκαιδιακοπέςρεύματος,
μέσασελίγεςώρεςέντονηςχιονόπτωσης

ΜεήλιομαςβρήκεηχθεσινήΠέμπτη2Απριλίου,μετάτηνέντονηνυχτερινήχιονόπτωσητηςπρωταπριλιάςσεόλη
τηνΗμαθία.Ηκακοκαιρίαμπορείνακράτησελίγεςώρες,προκάλεσεόμωςαρκετάπροβλήματα,ταοποίακλήθηκαννα
αντιμετωπίσουνμεμηχανήματακαισυνεργείατουΔήμου,τηςΠ.Ε.Ημαθίας,τηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςκαιτηςΔΕΗ.
Κιαυτόδιότισημειώθηκανπολλέςπτώσειςδένδρων(πάνωαπό30)καιμεγάλωνκλαδιώνστουςδρόμουςαλλάκαισε
καλώδιαπουπροκάλεσανκαιδιακοπέςρεύματος.Πεσμέναδένδραείχαμεσεπολλέςπεριοχές,όπωςΚουλούρα,δρόμο
Μελίκης,ΜονήςΑγίωνΠάντων,ΝοσοκομείουΒέροιας,Φλαμουριές,δρόμοΒέροιας–Καστανιάς,Βεργίνα,στομουσικό
σχολείοτηςΑγ.Βαρβάραςκ.α.,ενώκυρίωςσεπιοορεινέςπεριοχέςσημειώθηκεδιακοπήρεύματοςαπόζημιέςστοδί-
κτυο,λόγωχιονόπτωσης,πουαποκαταστάθηκανμέχριτοαπόγευμα,απότηΔΕΗ.

ΕπίσηςμέσαστηΒέροια,πίσωαπότηνπαλιάΜητρόπολη,δέντροπουέπεσεαπότηνκακοκαιρία,καταπλάκωσεΙ.Χ.
πουήτανπαρκαρισμένοστοσημείο.
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Απόστολος Βεσυρόπουλος στη Βουλή: «Στόχος της κυβέρνησης, 
να κρατήσει ζωντανή την οικονομία, ανοιχτές

 τις επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας»
- Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα στήριξης, τόνισε ο υφ. Οικονομικών

Στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική οικο-
νομία λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οι-
κονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, μιλώντας στη Βουλή κατά τη 
συζήτηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα στήριξης 
επιχειρήσεων και εργαζομένων.

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα τέταρτο πακέτο μέτρων, διευρύνο-
ντας το συνολικό πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζο-
μένων για το μήνα Απρίλιο, το οποίο φτάνει πλέον τα 6,8 δις ευρώ ενώ 
διευρύνονται διαρκώς οι ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης», 
τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, επισήμανε ότι, οι συνέπειες στην πα-
γκόσμια οικονομία αλλά και στην εθνική μας οικονομία είναι τεράστιες, 
το μέγεθός τους δεν μπορεί ακόμα να αποτιμηθεί και θα εξαρτηθεί από 
το χρονικό εύρος κατά το οποίο θα υπάρχουν οι δεδομένοι περιορισμοί 
στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άμεση αντίδραση της ελληνικής 
κυβέρνησης που πήρε έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να περι-
ορίσει την έκταση και μετάδοση του ιού, με αποτέλεσμα να έχουμε τα 
λιγότερα κρούσματα συγκριτικά με άλλες χώρες.

«Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Έλληνες πολίτες έδειξαν υ-
ψηλό αίσθημα ευθύνης και συμμορφώθηκαν με τα περιοριστικά μέτρα 
στην κυκλοφορία. Η χαμηλή σχετικά έκθεση της χώρας μας στον κορο-
νοϊό, οφείλεται και στους πολίτες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 

επέδειξαν υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινω-
νικό σύνολο», τόνισε.

Ο κ. Βεσυρόπουλος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας:
«Η κυβέρνηση έχει ένα και μοναδικό στόχο: να κρα-

τήσει ζωντανή την οικονομία, ανοιχτές τις επιχειρήσεις 
και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, μέχρι να ομαλο-
ποιηθεί η κατάσταση. Για αυτό και προχώρησε στα μέ-
τρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων ενώ είναι 
βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλα.

Οι πόροι μας δεν είναι ανεξάντλητοι. Αυτό πρέπει να 
το γνωρίζουν οι πολίτες αλλά και όσοι υιοθετούν πρα-
κτικές λαϊκισμού.

Κανένα κράτος δεν μπορεί να στηρίζει επιχειρήσεις, 
εργαζόμενους αλλά και το σύνολο της κοινωνίας στο 
διηνεκές, αν δεν λειτουργεί η οικονομία.

Ο στόχος μας είναι να βγούμε από αυτή την δοκιμα-
σία, με όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις σε 
λειτουργία και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε ότι 
αφορά στις θέσεις εργασίας.

Και με το κόστος, που είναι δεδομένο ότι θα υπάρ-
χει, κατανεμημένο δίκαια σε όλους.

Και το κυριότερο : με εθνική και κοινωνική συνοχή 
και ενότητα».

Επιστολή στον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη 
Βορίδη, έστειλε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μεταφέροντας 
τα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων εν όψει της καινούργιας 
χειρότερης πραγματικότητας (κορονοϊός), που εξελίσσεται σε κρίση, 
όχι μόνο υγειονομική αλλά και οικονομική! Οι αγρότες θέτουν σειρά 
αιτημάτων, ζητώντας την ικανοποίησή τους, πριν ξεκληρηστεί, όπως 
αναφέρουν, ο κλάδος.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους, την οποία κοινοποίησε στον τοπι-
κό Τύπο ο Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας, αναφέρουν: 

«Κύριε Υπουργέ
Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι τα προβλήματα του αγροτικού-κτηνοτρο-

φικού κλάδου και πριν τον «κορονοϊός» ήταν πολλά και είχαμε (αγρό-
τες-κτηνοτρόφοι) πρόβλημα επιβίωσης. 

Η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων έχει αναδείξει και έχει πα-
λέψει με πολλούς τρόπους για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Δυ-
στυχώς κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν έχει λυθεί, εδώ και πολλά 
χρόνια. Σήμερα όμως, υπάρχει, μια καινούργια χειρότερη πραγματικό-
τητα (κορονοϊός), η οποία εξελίσσεται σε κρίση, όχι μόνο υγειονομική 
αλλά και οικονομική!  

 Θα κληθούμε και εμείς, ως πρωτογενής τομέας να σηκώσουμε βά-
ρος της μετά κορονοϊού εποχής, κυρίως, στο διατροφικό επίπεδο του 
λαού. Αλλά όπως λέτε έχουμε πόλεμο, συνεπώς χρειαζόμαστε όπλα 
(όπως όπλα χρειάζονται και το δημόσιο σύστημα υγείας και οι υγειονο-
μικοί).

Τώρα που υπάρχει «ελευθερία κινήσεων» στον οικονομικό τομέα, η 
κυβέρνησή σας μοιράζει τα εκατοντάδες εκατομμύρια κυρίως σε κανα-
λάρχες, επιχειρηματίες, κλινικάρχες, κλπ, ενώ δίνει κάποια λίγα ψίχουλα 

σε εργαζόμενους και μικρούς αυτοαπασχολούμενους όμως για τους 
αγρότες και κτηνοτρόφους δεν έχετε εξαγγείλει τίποτα, καμιά ουσιαστική 
στήριξη. Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη, να στηρίξετε τους αγροτοκτηνο-
τρόφους και να πάρετε μέτρα επίλυσης στα χρόνια προβλήματα τους, 
που θα οξυνθούν δραματικά το επόμενο διάστημα και υπάρχει κίνδυνος 
να μην καλλιεργήσουν κάποιοι ή γενικευμένου ξεκληρίσματος.

  Σας καλούμε άμεσα να υλοποιήσετε τα παρακάτω:
1. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για τους παραγωγούς σε 

όλα τα προϊόντα (φυτικής και ζωικής παραγωγής) που υπάρχει ή θα 
προκύψει πρόβλημα μέχρι τέλους του χρόνου. Με προτεραιότητα  τους 
παραγωγούς που βγαίνουν στη λαϊκή αγορά και τους κτηνοτρόφους 
που διαφαίνεται μείωση των τιμών  στο κρέας στα αιγοπρόβατα ενόψει 
και του Πάσχα. 

2. Άμεση καταβολή στο 100% από τον ΕΛΓΑ των αποζημιώσεων 
για το 2019. Τέρμα η κοροϊδία! Είναι χρήματα που ήδη τα έχουμε προ-
πληρώσει στον ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση σας όπως και οι προηγούμενες δεν 
έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ στον ΕΛΓΑ. Επιπλέον άμεση εξόφληση ό-
λων των χρωστούμενων σε αγρότες και κτηνοτρόφους από ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ΠΣΕΑ, προγράμματα, εξισωτικές αποζημιώσεις. 

3. Να απαλλαγούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις ασφαλιστικές 
εισφορές στον ΕΦΚΑ για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση. Η πληρωμή 
να γίνει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον για το πρώτο τετράμηνο, στο 
πλαίσιο των μέτρων στήριξης.

4. Μείωση κόστους παραγωγής: αφορολόγητο πετρέλαιο, 50% 
μείωση αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, κατάργηση του Φ.Π.Α. στα 
αγροεφόδια, καθώς και μείωση των τιμών τους (υπάρχει κίνδυνος αι-
σχροκέρδειας).

5. Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα 
που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα λογικό 
κέρδος για την επιβίωση μας.

6. Να δοθούν άτοκα δάνεια σε αγρότες-κτηνοτρόφους για να μπο-
ρέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να μην είναι έρμαια 
στα χέρια εμπόρων - βιομηχάνων.

7.Να δοθεί η απαραίτητη παράταση, για όσο χρόνο χρειαστεί, για 
την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ οι οποίες πρέπει να γίνονται δωρεάν με 
ευθύνη των δομών του υπουργείου και χωρίς καμιά επιβάρυνση των 
παραγωγών. 

8. Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα με τους εργάτες γης στις καλλιέργει-
ες που η παρουσία τους είναι απαραίτητη. 

9. Να δοθεί η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους ΟΓΑ.
10. Να μη γίνει κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας όλων των 

λαϊκών στρωμάτων ή χωραφιών σε αγρότες-κτηνοτρόφους. Καμιά δια-
κοπή ρεύματος και νερού οικιακό και αγροτικό. 

11. Να στελεχωθούν με το προβλεπόμενο προσωπικό τα νοσοκο-
μεία και τα κέντρα υγείας της υπαίθρου και να εξοπλιστούν με τα απα-
ραίτητα υλικά.

Υποχρέωση της πολιτείας είναι να εφοδιάσει με τα αναγκαία μέτρα 
προφύλαξης το προσωπικό αυτών και αυτό να γίνει ΤΏΡΑ! 

Η ατομική ευθύνη είναι δική μας και την έχουμε αναλάβει μένοντας 
στο σπίτι και τηρώντας τις οδηγίες των ειδικών.

Η συλλογική ευθύνη είναι δική σας και σας καλούμε να την αναλάβε-
τε και να ικανοποιήσετε όλα τα παραπάνω αιτήματα». 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δή-
μου Βέροιας ενημερώνει του πωλητές και τους κα-
ταναλωτές των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βέροιας 
(κοινότητες Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγ. Γεωργίου)  
για τα κάτωθι:

- Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας  (www.veria.
gr) έχουν αναρτηθεί οι Αποφάσεις Δημάρχου με τους 
πωλητές που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν κάθε 
φορά στις  λαϊκές  αγορές του Δήμου Βέροιας.  

- Παρακαλούμε όλους τους πωλητές και σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία : 

• να τηρούν μεταξύ των πάγκων την ελάχιστη 
απόσταση  5 (πέντε) μέτρων με τον ενδιάμεσο χώρο 
κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

• να φορούν υγειονομικές μάσκες, γάντια μιας χρή-
σης και να έχουν δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό 
υγρό για την απολύμανση των μεταλλικών νομισμά-
των τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του πάγκου.

• Να εποπτεύουν την τήρηση των αποστάσεων  
μεταξύ των πελατών και να ενημερώνουν τους κατα-
ναλωτές για την ανάγκη αποφυγής του συνωστισμού 
μπροστά στον πάγκο τους. 

• Να συλλέγονται όλα τα απορρίμματα σε σα-
κούλες σκουπιδιών που θα μοιράζονται από την 
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας ώστε για να 
διατηρείτε ο χώρος καθαρός

- Παρακαλούμε τους καταναλωτές κατά την πα-
ρουσία τους στην Λαϊκή αγορά και στα πλαίσια της 
ατομικής ευθύνης:

• Να  τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της 
διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19

• Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού 
στους πάγκους και στους διαδρόμους των λαϊκών 
αγορών.  

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων προς Υπ.Α.Α.Τ.: 
«Στη σημερινή συγκυρία είναι επιτακτική ανάγκη, να στηρίξετε τους αγροτοκτηνοτρόφους»

Δήμος Βέροιας: Νέες ρυθμίσεις για την λειτουργία 
των λαϊκών αγορών λόγω κορωνοϊού covid 19 
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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 

Του Μάκη 
Δημητράκη

Βυζάντιο 626 μ.Χ.
Ο αυτοκράτορας 

Ηράκλε ιος  με  τον 
στρατό βρίσκεται στα 
νοτιοανατολικά σύνορα 
της αυτοκρατορίας και 
πολεμάει τους Πέρσες 
που αιφνιδιαστικά επι-
τέθηκαν, άρπαξαν τον 
Τίμιο Σταυρό και βε-
βήλωσαν τους Αγίους 
Τόπους.

Την απουσία του 
αυτοκράτορα και του 
στρατού εκμεταλλεύ-
τηκαν οι Άβαροι (λαός 
μογγολικής καταγωγής 
που κατοικούσε στα 
Β της αυτοκρατορίας) 
οι οποίοι σε συνεργα-
σία με τους Πέρσες 
(για αντιπερισπασμό) 
προσπάθησαν να κα-
ταλάβουν την Κων-
σταντινούπολη την ο-
ποία υπερασπίζονταν 
λιγοστοί στρατιώτες 
με την καθοδήγηση 
του μάγιστρου Βώνου 
(φρούραρχος-πρωθυπουργός) ενώ ο πατριάρχης 
Σέργιος με την εικόνα της Παναγίας στα χέρια 
περιδιάβαινε στα τείχη εμψυχώνοντας τους υπε-
ρασπιστές.

Την νύχτα της 7ης προς την 8η Αυγούστου και 
ενώ Άβαροι και Πέρσες ετοιμάζονται για την τελι-
κή επίθεση, φοβερός ανεμοστρόβιλος δημιούργη-
σε φοβερή τρικυμία που κατέστρεψε τα πλοία του 
εχθρού που αναγκάσθηκε να λύσει την πολιορκία.

Η «Βασιλεύουσα» σώθηκε! Στις 8 Αυγούστου 
ο λαός συγκεντρώθηκε στην εκκλησία της Πανα-
γίας των Βλαχερνών (φωτο) (στα παράλια του 
Κεράτιου κόλπου) για να εκφράσει τις ευχαριστίες 
του προς την Παναγία που θεωρήθηκε πως βοή-
θησε τους πολιορκημένους.

Οι πιστοί, όλη τη νύχτα, όρθιοι έψαλλαν ευ-
χαριστήριο Ύμνο προς την «νικητήρια Παναγία» 
που ονομάσθηκε «ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ».

Ο Ακάθιστος Ύμνος, που θεωρείται ως ένα 
αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας, α-
ποτελείται από 24 οίκους (στροφές). Κάθε οίκος 
αρχίζει με ένα από τα 24 γράμματα του ελληνι-
κού αλφαβήτου (Α-Ω) και στις εκκλησίες μας τις 
πρώτες τέσσερις Παρασκευές της Μεγάλης Σα-
ρακωστής ψάλλεται κάθε φορά τμήμα (1ο 1/4 του 
Ύμνου). Είναι οι Παρασκευές των Χαιρετισμών.

Την πέμπτη Παρασκευή επαναλαμβάνονται 
και οι 24 στροφές. Είναι η Παρασκευή του Ακάθι-

στου Ύμνου.
Η Ιερά Παράδοση αποδίδει τον Ακάθιστο Ύμνο 

στον μεγάλο βυζαντινό υμνογράφο του 6ου αιώνα 
Ρωμανό και Μελωδό αν και κάποιοι μελετητές 
αντικρούουν αυτή την άποψη. Βέβαιο όμως είναι 
πως οι ειρμοί (συνδέσεις των στροφών) είναι έρ-
γο του Ιωάννη του Δαμασκηνού ενώ τα τροπάρια 
του Ιωσήφ του Ξένου του υμνογράφου.

Γενικό θέμα του Ακάθιστου Ύμνου είναι ο Ευ-
αγγελισμός της Θεοτόκου και στην Κωνσταντινού-
πολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης την 3η Παρα-
σκευή των Νηστειών-Χαιρετισμών συνηθίζεται να 
πηγαίνει στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών 
και να απαγγέλει εκεί τις στροφές-οίκου του Ύ-
μνου, παράδοση που θεωρείται απότιση τιμής 
στη μνήμη του γεγονότος του 626, δηλαδή της 
σωτηρίας της Πόλης.

Στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος υπάρχει 
θρύλος ότι μια μικρή εικόνα γνωστή ως «Παναγία 
των Χαιρετισμών», που φυλάσσεται εκεί είναι η 
εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη 
φορά ο Ακάθιστος Ύμνος.

Για την ιστορία, να προσθέσω πως ο Ηράκλει-
ος νίκησε τους Πέρσες του βασιλιά Χοσρόη και 
έφερε τον Τίμιο Σταυρό, πρώτα στην Κωνσταντι-
νούπολη και αργότερα στα Ιεροσόλυμα, όπου υ-
ψώθηκε για δεύτερη φορά την ανεύρεσή του από 
την Αγία Ελένη.

Βεροιώτικα και Λαογραφικά

Σήμερα Παρασκευή τιμάται
Ο Ακάθιστος Ύμνος

Ιστορική προσέγγιση

Σωματείο Καθηγητών Χορού: 
«Αυθαίρετη η αναστολή 

των συμβάσεων από την ΚΕΠΑ»
Για «αυθαίρετη αναστολής των συμβάσεων του καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού της ΚΕΠΑ» κάνει 

λόγο το  Σωματείο Καθηγητών Χορού, απαιτώντας αποκατάσταση. Στην ανακοίνωση – καταγγελία αναφέ-
ρεται:

«Σε αναστολή των συμβάσεων του καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού, προχώρησε η Διοίκηση της 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας λειτουργώντας ως ιδιώτης.

Η διοίκηση της ΚΕΠΑ παρέκαμψε κάθε εργασιακό δικαίωμα οδηγώντας τους συναδέρφους σε απόγνω-
ση αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι μας. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ανήκουν στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και γι αυτό τον λόγο οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται από μέτρα που έχει 
εξαγγείλει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα.

Καταγγέλλουμε την διοίκηση της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας διότι λειτούργησε αυθαίρετα χωρίς σεβασμό 
στους πολίτες, εργαζόμενους και την κατάσταση που βιώνουμε στην χώρα.

Απαιτούμε την άμεση άρση της αναστολής των συμβάσεων και καταβολή των μισθών όπως ορίζει η 
πολιτεία.

 Η Πρόεδρος
Σωματείου Καθηγητών Χορού

Αυγή Προγκίδη»

Η  Παγκόσμια Ημέρα 
Ενημέρωσης και Ευαισθη-
τοποίησης για τον Αυτισμό,   
καθιερώθηκε να γιορτάζε-
ται κάθε χρόνο στις 2 Α-
πριλίου, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ και έχει ως σκοπό την 
ενημέρωση της παγκόσμι-
ας κοινής γνώμης για την 
αυτιστική διαταραχή  και 
την ευαισθητοποίηση σχε-
τικά με την ομαλή ένταξη 
των ατόμων του φάσματος  
στην κοινωνία. Ο αυτισμός 
είναι μια γενετική, ισόβια 
αναπηρία  , Επιστημονι-
κά   είναι μία νευρολογική 
δυσλειτουργία, μία διάχυτη 
αναπτυξιακή διαταραχή με 
την οποία το παιδί γεννιέται, παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλία γι αυτό και αποτελεί ένα φάσμα διαταρα-
χών όπως αυτής της  κοινωνικότητας, της επικοι-
νωνίας , της σκέψης και της συμπεριφοράς. Στην 
Ελλάδα του σήμερα ,η οικογένεια είναι αυτή που α-
ναλαμβάνει εξολοκλήρου τη φροντίδα των ατόμων 
του φάσματος. Είναι μια από τις πολυπλοκότερες 
διαταραχές –αναπηρίες ,όπου η δια βίου εκπαίδευ-
ση σε ένα δομημένο και κατάλληλο περιβάλλον ,η 
ισότιμη ένταξη στην κοινωνία αλλά και  δημιουργία 
κατάλληλων δομών είναι μονόδρομος! Επιβάλλε-
ται η δημιουργία ενός πλαισίου μέτρων ώστε  τα 
άτομα του φάσματος να  αντιμετωπιστούν ως ισό-
τιμα μέλη μιας κοινωνίας ώστε να  μπορέσουν να 
αναπτύξουν και να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά 
τους.

Ο σύλλογός Μ.Α.μ.Α ,αφιερώνει την παγκόσμια 
ημέρα αυτισμού σε όλες εκείνες τις οικογένειες  
και κυρίως τις μάνες που λόγω της παγκόσμιας 
κρίσης που βιώνουμε λόγω της εξάπλωσης του 
κορονοϊού, αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα και αυτές και κυρίως τα παιδιά τους  

,αλλάζοντας  άρδην όλη 
τους την καθημερινότη-
τα ,δείχνοντας απίστευ-
τη δύναμη ψυχής και 
υπευθυνότητας!

Για την ημέρα αυτή 
ο σύλλογός μας ετοίμα-
σε τη δράση ‘Αυτισμός 
είναι’  μέσω διαδικτύου 
με πανελλήνια συμμε-
τοχή ,αλλά και μία δρά-
ση από τις μαμάδες του 
συλλόγου μας όπου 
γράφοντας μηνύματα σε 
μπλε μπαλόνια, μιας και 
αυτό είναι το χρώμα του 
αυτισμού παγκοσμίως 
,θα στολίσουν τα μπαλ-
κόνια τους με αυτά και 
το απόγευμα της 2ης 

Απριλίου θα τα αφήσουν προς τον ουρανό ,ως 
ένδειξη συμπαράστασης προς όλες τις οικογένειες 
που βιώνουν τον αυτισμό, ενώ ταυτόχρονα η δη-
μόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Βέροιας θα συμμε-
τάσχει στην παγκόσμια καμπάνια για τον αυτισμό 
,φωτίζοντας με μπλε χρώμα τον ανακαινισμένο 
όροφό της, τιμώντας τον σύλλογό μας.

Ο σύλλογός μας θα συνεχίζει να αγκαλιάζει  
όλα τα άτομα με αυτισμό  και θα  μάχεται για τα 
δικαιώματά τους χρησιμοποιώντας κάθε  δυνατό 
μέσο.

Ο αυτισμός μας αφορά όλους!   Είναι τα παιδιά 
μας, είναι ενεργά μέλη μιας κοινωνίας όπως όλοι 
μας, είναι  φίλοι μας , γείτονές μας, μαθητές μας,  
συμμαθητές των παιδιών μας,  συνάδελφοί μας , 
συμφοιτητές μας, καθηγητές μας, δάσκαλοί μας 
….παίζουν στις παιδικές χαρές ,κάθονται δίπλα 
μας στο λεωφορείο, ψωνίζουν από τα ίδια κατα-
στήματα… Οι πιθανότητες να συναναστραφείτε  με 
ένα άτομο του φάσματος είναι πολλές γι αυτό μην 
κλείνετε  τα μάτια, ενημερωθείτε!

Το ΔΣ 

Μήνυμα του Συλλόγου  Μ.Α.μ.Α 
για την παγκόσμια ημέρα 

ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης 

για την αποδοχή του αυτισμού
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Φρόσω Καρασαρλίδου: Ισχύει ή 
όχι, η τρίμηνη παράταση καταβολής 

αναπηρικών συντάξεων
 και επιδομάτων, λόγω 

αναστολής λειτουργίας των ΚΕΠΑ;
 
Με την αναστολή λει-

τουργίας των ΚΕΠΑ μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2020, στο 
πλαίσιο των μέτρων αντι-
μετώπισης της διασποράς 
του κορωνοϊού, δεν κατέστη 
εφικτό να εξεταστούν τα αι-
τήματα πολιτών, για παρά-
ταση αναπηρικών συντάξε-
ων, παράταση χορήγησης 
προνοιακών παροχών, πα-
ράταση επιδομάτων λόγω 
αναπηρίας και παράταση 
χορήγησης ασφαλιστικής ι-
κανότητας στις περιπτώσεις 
αναπηρίας.

 Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση (12-3-20) της Διοίκησης 
του e-ΕΦΚΑ, για όσους αναστέλλεται  η εξέταση των αιτημάτων τους, παρατείνεται για 3 μήνες η κα-
ταβολή αναπηρικής σύνταξης προνοιακών παροχών που συνδέονται με την αναπηρία, η καταβολή 
όλων των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας καθώς και η ασφαλιστική ικανότητα.  

Μέχρι σήμερα όμως καμία καταβολή από τις ανωτέρω δεν έχει παραταθεί, ενώ παρήλθε και η 
ημερομηνία της αναστολής λειτουργίας των Επιτροπών (31 Μαρτίου 2020), χωρίς να έχει ορισθεί 
περαιτέρω παράταση της, για τον Απρίλιο, που εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης 
της πανδημίας. 

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, βρίσκονται «ξεκρέ-
μαστοι», με τις καθημερινές τους ανάγκες να μένουν ακάλυπτες και σε πολλές περιπτώσεις να αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφαλούς λειτουργίας και επιβίωσης. 

Ας απαντήσει η Κυβέρνηση: ισχύει ή όχι, η τρίμηνη παράταση καταβολής αναπηρικών συντάξε-
ων και επιδομάτων, λόγω  αναστολής λειτουργίας των ΚΕΠΑ;

Κι αν ναι, ας μεριμνήσει εγκαίρως και ας δώσει άμεσα λύση, κάτι που εναγωνίως ζητάει με επι-
στολή της και η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ.

Δωρεά  220.000 ευρώ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στο ΕΣΥ, 
στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
Τη δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας, χρηματικού ποσού ύψους 220.000 ευρώ αποφάσισε o 

Πρόεδρος Δ.Σ., ο Δ/νων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. της  «Εγνατία Οδός Α.Ε.», συμμετέχο-
ντας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

Το ποσό αυτό θα διατεθεί ειδικότερα με στόχο να ενισχυθούν με ειδικό νοσοκομειακό εξοπλι-
σμό πάσης φύσεως, με μέσα ατομικής προστασίας του ιατρικού προσωπικού και με φάρμακα 
προς χρήση ή ανάλωση, οι νοσοκομειακές και υγειονομικές μονάδες των πόλεων της Βορείου 
Ελλάδας, τις οποίες διατρέχει ο οδικός άξονας της Εγνατίας. 

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και τρία νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό (το Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων) από τα δεκατρία σε 
όλη την χώρα.

Εκτέλεση εντάλματος σύλληψης
Συνελήφθη την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάν-

δρειας ένας άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για προώθηση στο εσωτερικό της χώ-
ρας πολιτών τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος.

Συνελήφθη για παραβίαση αποθήκης  και κλοπή
Συνελήφθη την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, το απόγευμα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού 

Τμήματος Βέροιας ένας άνδρας, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα παραβίασε α-
ποθήκη στην Ημαθία και αφαίρεσε διάφορα προϊόντα. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα 
η Οικονομική Επιτροπή

Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας  θα γίνει σήμερα Παρασκευή 3-04-2020 από 
09:00 έως 10:00, 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.

 Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 

Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
-Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας.  
-Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.
-Έγκριση ή μη α) Τεχνικής Έκθεσης της υπηρεσίας «Παροχή Εργασιών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Πο-

λιτικής Προστασίας» β) διαδικασίας  κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων  και γ) 
καθορισμού των όρων ένταξης στο Μητρώο Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων. 

-Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο ΣΤΕ κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του Α.Μ.
Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης: α) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, β) λόγω της προμή-

θειας μέσων ατομικής προστασίας, γ) της διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου 
Ιδιοκτητών Μηχ/των Έργου – Οχημάτων, δ) εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και  
ε) ορισμού δικηγόρου λόγω προθεσμίας, και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρε-
σιών του Δήμου.
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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

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

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

αλληλεγγύης και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΥΞΕΙΝΟΣ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα καταστήματα  τροφί-
μων  ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ».

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώ-
πους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία είναι απαραίτη-
τα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπορους συμπο-
λίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας.

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δείξου-
με 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 Λέσχη Βέροιας καλεί τα μέλη και τους  φίλους της 
να  δείξουν για  άλλη  μια  φορά την  αλτρουιστική τους  διάθεση  
και  συμπαράσταση λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων 
προσφέροντας αίμα για  τους συνανθρώπους  μας  που  το  έχουν 
ανάγκη αυτές  τις  δύσκολες  στιγμές.

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα χωρίς  να  στε-
ρεί  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

«Μαζί για το Παιδί» 
Καμπάνια στήριξης 

οικογενειών 
με ανήλικα παιδιά

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» δέχεται καθημερινά, κλήσεις οικογενειών για 
υποστήριξη και ζητά τη βοήθειά των πολιτών για να ανταποκριθεί στα αιτή-
ματά τους, για να αγκαλιάσουν όλοι  αυτούς που δοκιμάζονται περισσότερο 
αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γι αυτό καλεί τον κόσμο να στηρίξει  αυτήν την 
προσπάθεια με ένα κλικ στην crowdfunding καμπάνια:

www.supportmazi.gr/paramenoumediplatous
στηρίζοντας την πρωτοβουλία του «Μαζί για το Παιδί» να ενισχύσει εκτά-

κτως οικογένειες με ανήλικα παιδιά, που τα οικονομικά και οικογενειακά τους 
προβλήματα διογκώνονται αυτή την περίοδο, λόγω των έκτατων μέτρων 
πρόληψης για την δημόσια υγεία.

Ως συνέπεια του κορωνοϊού και των αναγκαίων μέτρων που έχουν ληφθεί 
για τον περιορισμό του, έχουν πληγεί οικονομικά οι ασθενέστερες και πιο ευ-
άλωτες ομάδες πληθυσμού:

• Γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν αναπηρίες και άλλα χρόνια νοσήμα-
τα δεν έχουν πρόσβαση σε έξωθεν βοήθεια με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να εργαστούν, καθότι τα παιδιά χρειάζονται συνεχή, ειδική φροντίδα.

• Γονείς οι οποίοι στήριζαν τις οικογένειες τους με μεροκάματα και μονογο-
νεϊκές οικογένειες έχουν μείνει χωρίς εισόδημα με αποτέλεσμα να αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν  12.000 ευρώ για έκτακτη βοήθεια για 
τους επόμενους 3 μήνες σε τουλάχιστον  20 οικογένειες με 80 μέλη που 
πλήττονται σοβαρά αυτή την περίοδο λόγω των έκτατων μέτρων.

Το Μαζί για το Παιδί ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1996.  Πρόκει-
ται για μια ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζο-
νται για την ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών κάθε χρόνο  εκ των 
οποίων τα 10.000 σε συστηματική βάση. Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να 
προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την 
αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό 
Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά. 

Παρασκευή 3-4-2020

16:30-21:00 ΠΟΡΦΥΡΗ 
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κο-
ντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-66755

16:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 
16 23310-65931

16:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

21:00-08:30 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 44 23310-26914

Φαρμακεία

ΚΚΕ Ημαθίας: «Ο λύκος 
στην αντάρα χαίρεται»

Από την τοπική Επιτροπή του ΚΚΕ Ημαθίας ανακοινώνο-
νται τα εξής:

 «Ο  λύκος  στην αντάρα χαίρεται , λέει  η λαϊκή  παροιμία  
και  το περιεχόμενό  της επιβεβαιώνεται  ακόμα μια  φορά  
μετά τα  αλλεπάλληλα  κυβερνητικά  μέτρα , που  με αφορμή  
την  επιδημία του  κορονοϊού , εμπλουτίζουν  το  ήδη  τεράστιο  
οπλοστάσιο  των  επιχειρηματικών ομίλων και  του κεφαλαίου.

   Η κυβέρνηση  βρήκε την  ευκαιρία και  προχωρά  σε  ι-
σχυρό  χτύπημα   των εργασιακών  δικαιωμάτων όπως π.χ η  
απελευθέρωση  των απολύσεων, η παραπέρα «ευελιξία» στις  
εργασιακές  σχέσεις , η απελευθέρωση του  ωραρίου  κ.ο.κ.

  Έδωσε  την  ευκαιρία  στην μεγαλοεργοδοσία να επιβάλει  
ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, μειώσεις στους μισθούς  
κατά  50% για τουλάχιστον έξι μήνες, δηλαδή  μισθούς που  
αντιστοιχούν σε  δέκα μέρες δουλειά  το μήνα. Οι  συγκεκρι-
μένοι εργαζόμενοι δεν εντάσσονται  σε καμιά  απολύτως ρύθ-
μιση ή προστασία  καθώς  φαίνονται  ως ενεργοί  εργαζόμενοι 
σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν , οι οποίες  
όμως  απολαμβάνουν  όλες τις ευνοϊκές  ρυθμίσεις  καθώς  
δεν απολύουν  προσωπικό.Και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα 
ολόκληρη.

  Επιπλέον  με  την  ΚΥΑ  της  30ης/3/2020  προχωράει  
ακόμα παραπέρα  στο τσάκισμα των   εργασιακών  δικαιω-
μάτων  ρίχνοντας  το λαό στο  καναβάτσο. Και  φυσικά δεν 
λαμβάνεται  καμιά  μέριμνα για τους  χιλιάδες μακροχρόνια  
άνεργους ,που δεν δικαιούνται  επίδομα, στήριξη  και δεν μπο-
ρούν  να βρουν δουλειά  σε  συνθήκες  επιδημίας.

  Παράλληλα  συνεχίζει  τη  φτηνή  επικοινωνιακή  πολιτι-
κή  της πλασάροντας  το γνωστό  ιδεολόγημα  της «ατομικής  
ευθύνης» για  να συσκοτίσει και να συγκαλύψει  τις δικές  της  
ευθύνες όπως  και των προηγούμενων  αστικών κυβερνήσεων 
που με την πολιτική   των περικοπών στη  Δημόσια Υγεία  και 
την εμπορευματοποίησή της  , την  οδήγησαν στην  εντατική.

  Σήμερα  αναδεικνύεται ακόμα  περισσότερο η  ανάγκη   ο 
λαός να πάρει την τύχη  στα  χέρια του και να διεκδικήσει  μέ-
σα  από  το ταξικό κίνημα  κάλυψη  των σύγχρονων αναγκών  
του.  

Απέναντι στην αγιάτρευτη σαπίλα του καπιταλισμού, απά-
ντηση μπορεί να είναι μόνο ο σοσιαλισμός και η ανωτερότητα 
ενός συστήματος που στο έδαφος της εργατικής εξουσίας και 
των κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής θα διασφαλίσει 
ένα ανώτερο επίπεδο ζωής για την εργατική τάξη και τα λαϊκά 
στρώματα.

Αγωνιζόμαστε  για :
- άμεση  ενίσχυση  του  Δημόσιου  Συστήματος  Υγείας   με  

προσωπικό  και  μέσα.
- να  ακυρωθούν στην πράξη όλες  οι αντεργατικές  δι-

ατάξεις και  η επίθεση  στους  μισθούς  και στα  εργασιακά  
δικαιώματα».



Για τα μέτρα ενάντια στη διασπορά του Κορωνοϊού και τα μέτρα υπο-
στήριξης των Δημοτών, που έλαβε ο Δήμος,  ενημερώνει με μια απολογιστι-
κή ανακοίνωση ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, τονίζοντας 
τα εξής:

«Αγαπητοί συμπολίτες,
Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, που ανέτρεψαν ριζικά την καθημε-

ρινότητά μας και τις προτεραιότητές μας. Η πανδημία δεν διακρίνει λαούς, 
δεν περιορίζεται από σύνορα, δεν επιλέγει κοινωνικά στρώματα.

Ο κορωνοϊός βρίσκει έδαφος στην κοινωνικότητα μας.
Η ραγδαία εξάπλωση του ιού σε ολόκληρο το κόσμο, δημιουργεί συν-

θήκες που μόνο ένας παγκόσμιος πόλεμος θα μπορούσε να δημιουργήσει.
Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που ζούμε και ζει σήμερα 

η ανθρωπότητα.
Από όλες τις δημόσιες αρχές ακούγεται το μήνυμα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».
Η συμμόρφωση όλων μας σε αυτό το μήνυμα πρέπει να έχει καθοριστι-

κό αντίκτυπο στην επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας, για να επιστρέ-
ψουμε σύντομα στη κανονικότητα μας.

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»
Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους γύρω μας αυτές τις κρί-

σιμες στιγμές.
Αυτές τις δύσκολες στιγμές εγώ ως Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και οι υ-

πηρεσίες του Δήμου δείχνουμε καθημερινά την αλληλεγγύη και υποστήριξή 
μας στα ευάλωτα άτομα του πληθυσμού.

Το χρέος αυτό, βαρύνει και το αναλαμβάνουμε εμείς.
Στη μάχη κατά της διασποράς του κορωνοϊού, ο Δήμος Αλε-

ξάνδρειας, ήταν και είναι παρών από τη πρώτη στιγμή και για 
όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί και θα διαρκέσουν τα μέτρα, 
συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της 
αλληλεγγύης που περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχουμε 
ανάγκη όλοι μας και πολύ περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού παίρνοντας τα παρακάτω μέτρα και ενέργειες:

• Προχωρήσαμε άμεσα στην αναστολή λειτουργίας των χώ-
ρων ΚΑΠΗ, παιδικών χαρών, πάρκων και χώρων αναψυχής 
στα όρια του Δήμου μας.

• Συνεχίζουμε τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, των Ληξιαρχείων ανά Ενότητα και όλων των ΚΕΠ, κατό-
πιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και σε έκτακτες περιπτώσεις με 
φυσική παρουσία μετά από προγραμματισμένο ραντεβού.

• Εφαρμόζουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σχετικά με τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού στο προσωπικό 
όλων των υπηρεσιών και για την εργασία των υπαλλήλων μας.

• Υποστηρίξαμε με το προσωπικό από τις υπηρεσίες του 
Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, 
στις δομές πρόνοιας του Δήμου.

• Υποστηρίζουμε τους συμπολίτες μας που υπάγονται στο 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε όποια άλλα προγράμ-
ματα των Κοινωνικών μας Δομών (Κοιν. παντοπωλείο, κ.α.) 
και επίσης άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να με-
τακινηθούν από το σπίτι τους, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και πάσχοντα 
από χρόνιες ασθένειες ευάλωτα στον κορωνοϊό, καλύπτουμε τις 
άμεσες ανάγκες τους, που περιλαμβάνουν την παράδοση τρο-
φίμων, φαρμάκων και τυχόν άλλα επείγοντα ζητήματα.

• Προχωρήσαμε στην απολύμανση όλων των δημοτικών κτι-
ρίων του Δήμου, των δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στα 
όρια του Δήμου μας καθώς και στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.

• Προχωρήσαμε άμεσα στη προμήθεια απολυμαντικών υλι-
κών και μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του 
Δήμου και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

• Η υπηρεσία καθαριότητας εργάζεται σε καθημερινή βάση 
με τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν, λόγω των αδειών ειδικού 
σκοπού που έχουν θεσμοθετηθεί με ΠΝΠ, ώστε να καλύπτονται 
οι ανάγκες της καθημερινής αποκομιδής των απορριμμάτων.

• Προχωρήσαμε στην οργάνωση και λειτουργία των συλλο-
γικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή 
κ.α.α), σύμφωνα με την ΠΝΠ.

• Υπάρχει συνεργασία του Δήμου μας με τα φιλοζωικά σω-
ματεία, συλλόγους, για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων.

• Ενημερώνουμε και δίνουμε πληροφορίες για τον κορωνοϊό 
στους πολίτες του Δήμου μας, μέσα από το site του Δήμου μας 
και τον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

• Επικοινωνήσαμε με τον υπεύθυνο της δομής φιλοξενίας 
προσφύγων Αλεξάνδρειας, για την πλημμελή εφαρμογή των 
μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού στη δομή.

• Υπάρχει καθημερινή ενημέρωση και συνεργασία με τους 
φορείς που έχουν την ευθύνη λήψης συγκεκριμένων μέτρων 
κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

• Προσαρμόζουμε τις ανάγκες του Δήμου μας, στις απαιτή-
σεις της τρέχουσας κρίσιμης περιόδου που διανύουμε με πρώ-
το μέλημα την εξοικονόμηση πόρων, για την ομαλή λειτουργία 
των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας, 
μετά το πέρας της πανδημίας.

• Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους Προέδρους των Κοι-
νοτήτων, όπου απαιτείται για την καταγραφή αιτημάτων τους και 
παροχή οδηγιών αντιμετώπισης της νόσου του κορωνοϊού.

Θα προχωρήσουμε μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη με 
τις υπηρεσίες του Δήμου και εφόσον αυτό είναι εφικτό, στην 
εφαρμογή μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών που έχουν πληγεί από τα μέτρα κατά της διασπο-
ράς του κορωνοϊού, όπως:

α) απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέ-
λη καθαριότητας και φωτισμού – φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων), για το διάστη-
μα που παραμένουν κλειστά.

β) απαλλαγή καταβολής των τελών κατά-
ληψης κοινόχρηστων χώρων για το διάστη-
μα που παραμένουν κλειστά.

γ) απαλλαγή καταβολής τελών επί των 
ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων 
(0,5%) για το διάστημα που παραμένουν 
κλειστά.

δ) αναστολή καταβολής ενοικίων των επιχειρήσεων που δεν λειτουρ-
γούν με απόφαση της δημοτικής αρχής.

ε) αναστολή καταβολής οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) 
στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, για το διά-
στημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.

Στόχος μας είναι, να μη μείνει κανείς μόνος του αυτές τις πολύ κρίσιμες 
μέρες, και όλοι οι πολίτες του Δήμου μας να έχουν πρόσβασή στα βασικά 
αγαθά που αφορούν στη διατροφή και την υγεία τους.

Σήμερα κρινόμαστε όλοι.
Εμείς είμαστε στην Υπηρεσία για εσάς, εσείς μείνετε σπίτι» 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  προ-
σφέρουν για  το  Γη-
ροκομείο Βέροιας ,στο 
υπόγειο της Δημοτι-
κής Αγοράς.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Κατ’ οίκον διανομή τροφίμων 

του Κοινωνικού
 Παντοπωλείου σε 150 

ωφελούμενες οικογένειες
-Σε συνεργασία με το “Βοήθεια στο Σπίτι”

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, από τις 24 εώς και τις 31 Μαρτίου 
2020, πραγματοποίησε την κατ’ οίκον διανομή τροφίμων σε 150 ωφελούμενες οικο-
γένειες.

Η διανομή τροφίμων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το προσωπικό του 
προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοι-
νωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τηρήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) και οδηγίες προφύλαξης από το νέο κορωνοϊό Covid-19.

 Ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δριστάς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε 
όλους τους εργαζόμενους που με την ενεργό συμμετοχή τους συνέβαλαν στην επι-
τυχή ολοκλήρωση της διανομής τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλεξάνδρεια,    02.04.2020 
 Αριθμ. Πρωτ.:  5201

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 232.466,45 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% 
- Κωδικός CPV: 45212290-5 «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων», και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 138.152,50 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 24.867,45 € 
Απρόβλεπτα: 24.452,99 €, 
ΦΠΑ:  44.993,51 €
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-

νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημό-
σιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50105 και 50153, FAX επι-
κοινωνίας 2333350108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 24.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 
μ.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 28.04.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:.00 
π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προ-
ϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-

ποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατε-
στημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα 
στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΟΑΣ. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, 
πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των 
απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή του αρ. 
52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 3.750,00 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του 
Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) 
μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
δηλ. μέχρι 25.02.2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IΙ «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»  Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στη 
ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2017ΣΕ05500010, με το ποσό των 
232.466,45 € και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον 
Προϋπολογισμό Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2020, με Κωδικό Κ.Α. 
02.61.7336.01. Το παραπάνω ποσό θα μειωθεί αναλογικά με το 
ποσοστό της έκπτωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκα-
τόν πενήντα (150 συνολικά) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ στις 02.04.2020 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006515278, 
ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 88579.

Ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης

Από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας

Απολογισμός ενεργειών και μέτρων για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού και τη στήριξη των δημοτών
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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 Τουλάχιστον να είναι 
ο Μάης μυρωδάτος…

 
P Διότι ο Απρίλης έ-

χασε το ξανθό, ένεκα των 
κλειστών κομμωτηρίων 
βλέπετε.

 
P Σκέφτονται τώρα, 

λέει, λιγότερες και πιο σύ-
ντομες μετακινήσεις των έ-
γκλειστων. Όσο προχωρά 
η καραντίνα, τόσο πιο κοινά 
στοιχεία έχει με το σεξ.

 
P Μειώθηκε η απι-

στία στο 98%. Να απορείς 
πώς αυξήθηκαν παράλ-
ληλα τα διαζύγια.

 
P Εμείς, η αγάπη διαβάζει στο επάνω πά-

τωμα, κι εγώ δουλεύω στο υπόγειο. Το ισόγειο το 
λες και ζώνη ασφαλείας.

 
P Ξεκινήσαμε τη ζωή μας με την Ασκητική 

και πεθαίνουμε με τον Ασκητή. Μένοντας σπί-
τι ασκητικά.

 
P Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, 

καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο, το μεταξύ 
φωτεινό διάστημα το λέμε δύο εβδομάδες καρα-
ντίνα.

 
P Πάντως 150€ για να βγω να πάω όπου 

θέλω αν το καλοσκεφτείς δεν είναι και πολλά. 

Έχω πληρώσει περισσότερα στην Πάολα.
 
P Πάντως ζούμε μια περίοδο όπου οι επιστή-

μονες υγείας αξίζουν για την κοινωνία περισσότε-
ρο από τους ποδοσφαιριστές. Και με μόλις 800 
ευρώ άπαξ.

 
P Μια περίοδο όπου επιτέλους καταλα-

βαίνουμε πώς αισθάνονται τα ζώα στα κλου-
βιά των ζωολογικών κήπων.

 
P Μια περίοδο που μαθαίνουμε ότι οι ΗΠΑ 

δεν είναι πλέον το ισχυρότερο κράτος του πλανή-
τη, όπως κι ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν όση παι-
δεία θέλουν να περηφανεύονται πως έχουν. Πλην 
Λακεδαιμονίων τελικά.

 
P Που μαθαίνουμε επίσης ότι οι άνθρω-

ποι που δεν έχουν γνώση μιλάνε περισσότε-
ρο από εκείνους που ξέρουν. Διότι ως γνω-
στόν, ένας άδειος τενεκές κάνει περισσότερο 
θόρυβο από έναν γεμάτο.

 
P Κι ότι τα κοινωνικά δίκτυα μάς φέρνουν 

πιο κοντά, αλλά μεταδίδουν και τον πανικό ευκο-
λότερα.

 
P Το μόνο που δεν άλλαξε, ότι συνεχίζου-

με να βιώνουμε το ότι πολιτικοί θα διχάζουν 
πάντα τον λαό για το δικό τους προσωπικό 
συμφέρον.

 
P Και:
 
Ένα αντρόγυνο πήγε σε σύμβουλο γάμου με-

τά από 20 ολόκληρα χρόνια συμβίωσης. Όταν ο 
σύμβουλος ρώτησε ποιο είναι το πρόβλημά τους, 
η γυναίκα άρχισε να εξιστορεί με πάθος, ένταση 
και θλίψη όλα τα προβλήματα που είχαν σε αυτά 

τα 20 χρόνια. Όλα όμως! Ανέλυσε τα πάντα. Ότι 
ο σύζυγος δεν την προσέχει, είναι αδιάφορος, 
ψυχρός, ότι αυτή νιώθει μοναξιά, αποξενωμένη, 
δεν υπάρχει αγάπη πλέον στη σχέση και όλες 
τις ανάγκες που μένουν ανεκπλήρωτες από έναν 
κενό γάμο.

Αφού ο σύμβουλος την άφησε για αρκετή ώρα 
να μιλάει, κάποια στιγμή σηκώθηκε πάνω, της 
ζήτησε να σταθεί όρθια και μετά την αγκάλιασε και 
τη φίλησε παθιασμένα! Ο άντρας παρακολουθού-
σε με προσοχή χωρίς να αντιδράσει. Μετά από 
λίγο, η γυναίκα σταμάτησε και κάθισε ξανά στην 
καρέκλα της μισοζαλισμένη. Ο σύμβουλος γύρισε 
στον άντρα και του είπε:

«Αυτό χρειάζεται η γυναίκα σου, τουλάχιστον 
τρεις φορές την βδομάδα»!

Ο άντρας το σκέφτηκε για λίγο και είπε:
«Κοίτα, μπορώ να στη φέρνω Δευτέρα και 

Τετάρτη, αλλά την Παρασκευή δεν μπορώ, έχω 
μπάλα»!

K.Π

 Φορτηγό προσέκρουσε στην 
κολόνα ηλεκτροφωτισμού και στον 
φωτεινό σηματοδότη της οδού Θεσ-
σαλονίκης (φανάρια Κύπρου-μπρο-
στά στον Γαλαξία) στη Βέροια γύ-
ρω στις 8.30 το βράδυ της Τετάρτης 
(1/4/2020) και λόγω της σφοδρότητας 
κυριολεκτικά έκοψε σαν πράσο την 
κολόνα ηλεκτροφωτισμού, που στη-
ριζόταν μόνο στο καλώδιο παροχής! 
Αμέσως κατέφθασε συνεργείο της 
ΔΕΗ που απομόνωσε το ηλεκτρικό 
ρεύμα και αφαίρεσε την κολόνα. Το 
αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την σφο-
δρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός 
του φορτηγού έφυγε από το σημείο 
και συνέχισε την πορεία του, ωστόσο 
εντοπίστηκε από την αστυνομία στην 
Αλεξάνδρεια, που ακινητοποίησε το 
όχημα και τον συνέλαβε. 

Οδηγός φορτηγού «έκοψε» 
την κολόνα φωτισμού στα φανάρια 

της Κύπρου και συνέχισε την 
πορεία του μέχρι που συνελήφθη!

Μ. Βορίδης: Νέα εποχή για την 
ελληνική πτηνοτροφία

με την αναγνώριση της Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης

Στην αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνο-
τροφίας (Ε.Δ.Ο.Πτ.) προχώρησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
εκείνες που θα επιτρέψουν στον κλάδο να προωθήσει και να προασπίσει τα 
συμφέροντα των πτηνοτρόφων της χώρας διεθνώς. 

Η νεοσύστατη Διεπαγγελματική αποτελεί ένα από τα πλέον αντιπροσω-
πευτικά δείγματα συλλογικής προσπάθειας αφού κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης αναγνώρισης αντιπροσωπεύει διά των μελών της το 81,26% της 
συνολικής παραγωγής (μ.ό. τριετίας) και το 85,06% της μεταποίησης (μ.ό. 
τριετίας), στον τομέα που ζητείται η αναγνώριση.

«Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως επιστέγασμα της διαρκούς προσπά-
θειας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη να 
καταστήσει λειτουργικό και να ενισχύσει τον θεσμό των Διεπαγγελματικών 
Οργανώσεων με στόχο την κατάρτιση στρατηγικής για την προώθηση των 
αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας σε συνδυασμό με την προσπάθεια 
για ενίσχυση της τυποποίησης και της μεταποίησης ώστε να διασφαλιστεί το 
εισόδημα των παραγωγών. 

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται στο ακέραιο η πρωτοβουλία του κ. Βορίδη 
να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων 
προωθώντας το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων στον δυνα-
μικό αυτό κλάδο ως βασικού εργαλείου της προώθησης των κοινών συμφε-
ρόντων τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. 
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