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“Χρυσά” φρούτα
και λαχανικά εν μέσω 

κορωνοϊού
  Παρά την επάρκεια αγαθών και την λειτουργία των 
λαϊκών αγορών, οι τιμές στα φρούτα και τα λαχανικά 
είναι εξαιρετικά αλμυρές. Όπως διαμαρτύρονται οι 
ίδιοι οι μανάβηδες, οι τιμές χονδρικής αγοράς είναι 
πολύ υψηλές και τους αφήνουν ελάχιστα περιθώρια 
κέρδους, που εξανεμίζονται από τα πράγματα που 
πετούν καθημερινά λόγω μειωμένης αγοραστικής 
κίνησης. Τα πορτοκάλια και λεμόνια είναι “χρυσά” και 
απλησίαστα στο μέσο πορτοφόλι που τα αγοράζει με 
το κομμάτι. Πάντως είναι επιβεβλημένη η παρέμβαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί εκτός από την 
αισχροκέρδεια στα αντισηπτικά και τις μάσκες, να 
ελέγξει και την αγορά των οπωροκηπευτικών που μετά 
την τελευταία κακοκαιρία υπάρχουν φόβοι ότι θα 
εκτοξευτεί ακόμη πιο ψηλά.
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e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν 
τα ειδοποιητήρια για τις 
ασφαλιστικές εισφορές 

Φεβρουαρίου - Προθεσμία 
μέχρι τις 10 Απριλίου

για έκπτωση 25%

Αναρτήθηκανστο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδο-
ποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών τουΦεβρουαρίου
2020  για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς
απασχολούμενουςκαιαγρότες.

ΌπωςενημερώνειηΔιοίκησητουe-ΕΦΚΑ,λόγωτωνιδιαί-
τερωνσυνθηκώνπου επικρατούνστη χώραμας εξαιτίας της
πανδημίας τουCOVID-19, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι
αυτοτελώςαπασχολούμενοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσασε
τρείς(3)εναλλακτικέςωςεξής:

α.Τηνπληρωμήτηςεισφοράςπουαντιστοιχείστηνασφα-
λιστικήτουςκατηγορία

β.ΤηνπληρωμήτηςεισφοράςΦεβρουαρίου2020μειωμέ-
νης κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουνμέχρι
10/4τηνεισφοράτουΙανουαρίου2020

γ. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις (4) μηνιαίες
δόσειςχωρίςπροσαυξήσεις,μεκαταβολήτης1ηςδόσηςέως
30/9/2020εφόσονεμπίπτουνστουςπληττόμενουςκλάδους

Επομένωςδιευκολύνσεις γι’αυτουςπουδυσκολεύονται να
πληρώσουν,αλλάκαικίνητρομέσωέκπτωσηςσεόσουςαποφα-
σίσουνπαράτοδύσκολοκλίμανακαταβάλουντιςεισφορέςτους.

Τηλεδιάσκεψη Τζιτζικώστα με Ξενοδόχους
για τα προβλήματα του Τουρισμού

Τασοβαράπροβλήματαπου έχουν
προκύψειαπότηνπανδημίατουκορω-
νοϊούστον τουρισμόσε όλη τηνΠερι-
φέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας, απα-
σχόλησαν την τηλεδιάσκεψηπου έγινα
χθες με πρωτοβουλίαΤζιτζικώστα και
τησυμμετοχήαρμοδίωνΑντιπεριφερει-
αρχώνκαιτωνπρόεδρωντωνΕνώσε-
ωνΞενοδόχωνΘεσσαλονίκηςΑνδρέας
Μανδρίνου, Χαλκιδικής ΓρηγόρηΤάσι-
ου, Πιερίας Ευαγγελίας  Ξυπτερά-Λά-
μπρου,ΗμαθίαςΔημήτρηΜάντσιου
καιΣερρώνΧρήστουΚωνσταντινίδη.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης α-
νταλλάχθηκαν οι πρώτες σκέψεις για
την επόμενη μέρα του κλάδουμετά το
πέρας της κρίσης και συμφωνήθηκε,
μεταξύάλλων, η διοργάνωσηδιαδικτυ-
ακών σεμιναρίων από τηνΠεριφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίας σε συνεργασία
με τους τουριστικούς φορείς των Πε-
ριφερειακώνΕνοτήτωνμεαντικείμενο τηνενημέρωσητωνεπιχειρήσεων, τωνεπαγγελματιώνκαι τωνεργαζομένων
στονκλάδοτουτουρισμούγιατανέαδεδομέναπουδιαμορφώνονταιλόγωτηςπανδημίαςτουκορωνοϊού.

ΌπωςείπεοΑπ.Τζιτζικώστας,αυτή τηνκρίσιμηπερίοδοπουδιανύουμε,ηΠεριφέρειαείναιπαρούσα,γιανα
στηρίξειτιςεπιχειρήσεις,τουςεπαγγελματίεςκαιτουςεργαζόμενουςτουκλάδουκαινααμβλύνειτιςαρνητικέςεπιπτώ-
σειςαπότηνεπικείμενημείωσητουτουρισμούκατάτηφετινήτουριστικήπερίοδο.

Η ΔΕΗ καθάρισε 
και άνοιξε
τον δρόμο,

από τις 
κατολισθήσεις

Το βράδυ τηςΚυριακής  άνοιξε ο
δρόμος Βέροιας-Σφηκιάς, από την
παραλίμνια διαδρομή, μετά από τις
εργασίες συνεργείου και μηχανημά-
τωντηςΔΕΗ,πουείναιυπεύθυνηγια
την συντήρηση του. Να θυμίσουμε
ότιοδρόμοςείχεκλείσεικαισταδύο
ρεύματα κυκλοφορίας λόγω κατολι-
σθήσεων.

Περισσότερες,τηνΚυριακή,οιπαραβάσεις
απαγόρευσηςτηςκυκλοφορίας

Στις 1.224 έφτασαν την Κυριακή 5Α-
πριλίου,οιπαραβάσειςτουμέτρουαπαγό-
ρευσηςτηςκυκλοφορίαςγιατηναποφυγή
εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς και οι
συλλήψειςπουανήλθανσεπέντε,σεόλη
την Ελλάδα, σημειώνοντας νέα αύξηση.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην Κεντρική
Μακεδονία υπήρξαν 64παραβάσεις, ενώ
από την έναρξη του μέτρου, τηΔευτέρα
23Μαρτίου,έωςσήμερα,έχουνβεβαιωθεί
συνολικά 21.308 παραβάσεις σε όλη τη
χώρακαιεπιβλήθηκαν ισάριθμαπρόστιμα
των150ευρώ.

Παράλληλα, για λειτουργία καταστημά-
των (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορι-
κά κ.λπ.),παρά τηνσχετικήαπαγόρευση,
βεβαιώθηκαν οκτώπαραβάσεις και συνε-
λήφθησανπέντε άτομα.Από την έναρξη
τουμέτρου, τηνΠέμπτη12Μαρτίου, έως

σήμερα,έχουνβεβαιωθείσεόλητηνΕλλάδα359παραβάσειςκαιέχουνσυλληφθεί353άτομα.
Καιγιαναμηνξεχνιόμαστε,οιέλεγχοισυνεχίζονταιμεαμείωτηένταση,μεσκοπότηδιασφάλισητηςδημόσιαςυγείας.

ΑντώνηςΜπιδέρηςκαικορονοιός…
«Καλύτεραδενγίνεται»!

Σταπαλιά του λιμέρια, σε τηλεοπτικές
εκπομπέςμεγάλων καναλιών, «έπαιξε» το
μεσημέριτηςΚυριακήςκαιτρέλανετοπά-
νελκαι τουςθεατές,ογνωστόςβεροιώτης
δικηγόρος, δημοσιογράφος και διαδικτυ-
ακόςπαρουσιαστήςΑντώνης Μπιδέρης,
ο άνθρωπος «χωρίς γραβάτα» τουΑΚΟΥ
996,τηςΒέροιας.

Στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται»
τουAlpha, με τηΝαταλία Γερμανού, οΑ-
ντώνης,πουαυτές τιςμέρες«μένεισπίτι»
τηρώντας ταμέτρα, «έπαιξε» στην εκπο-
μπήμε ταβιντεάκια του στο facebook,ό-
πουπρωταγωνιστείαναδεικνύονταςκαι το
υποκριτικότουταλέντο.Στοπάνελήτανκαι
παλιοίτουσυνάδελφοιαπότηνεποχήπου
ζούσεκαιδούλευεσεΜΜΕτηςπρωτεύου-
σας,αφήνοντας τιςκαλύτερεςεντυπώσεις,
ωςσυνεργάτηςτους.
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Κατά 30% - 40% ανέβηκαν οι τιμές των οπωροκηπευτικών 
-Ανάρπαστα πορτοκάλια και λεμόνια, λόγω βιταμίνης c και αντισηπτικής ιδιότητας, αντίστοιχα 

-Στα ύψη το  μπρόκολο…
Αρχίζουν να φαίνονται ξεκάθαρα στην αγορά οι αυξήσεις τιμών στα οπωροκηπευτικά, που ανέρχονται 

από 30%,  και 50% έως και 100% στην περίπτωση των μπρόκολων που εισάγονται από Ισπανία. Είναι α-
ξιοσημείωτες οι αυξήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων προκύπτουν λόγω των συνθηκών πανδημίας του  
κορονοϊού, ανάλογα με το προιόν.  Τις αυξήσεις αντιμετωπίζουν πρώτα οι  μανάβηδες που αγοράζουν ακρι-
βότερα από τις κεντρικές λαχαναγορές και στη συνέχεια οι καταναλωτές, αφού είναι νόμος, ως γνωστόν, ότι 
όσο πιο ακριβά αγοράζεις τόσο πιο ακριβά πουλάς! 

 Τις πρώτες μέρες δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητό διότι ο κόσμος μένοντας στο σπίτι έκανε τις παραγγελίες 
του τηλεφωνικά χωρίς να βλέπει ταμπελάκια τιμών, ίσως ούτε και τις αποδείξεις, αλλά στη συνέχεια άρχισαν 
όλοι να αντιλαμβάνονται ότι η κρίση παρέσυρε τις τιμές σε πολλά είδη. Τι προμηθευόμαστε λοιπόν σε καθη-
μερινή βάση αυτό τον καιρό;  Φρούτα και λαχανικά, κοινώς ζαρζαβάτι… 

Στον «ουρανό» η τιμή του μπρόκολου, ανάρπαστα πορτοκάλια και λεμόνια 
Σε μια, κατ αρχάς, έρευνα σε μανάβικα της Βέροιας, καταγράψαμε αβίαστα, περίπου αυτή την εικόνα: Την 

μέγιστη αύξηση αυτή την περίοδο, έχουν τα μπρόκολα των οποίων η τιμή (4-5 ευρώ το κιλό) σχεδόν διπλασι-
άστηκε, ενώ από 30% μέχρι 40% ανέβηκαν οι τιμές στα πορτοκάλια και τα λεμόνια καθώς έγιναν περιζήτητα 
από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού.  Τα πρώτα για την βιταμίνη C και τα δεύτερα για την αντιση-
πτική τους ιδιότητα. Σχετική, αλλά μικρότερη από τα εσπεριδοειδή, αύξηση, παρατηρείται στα φρούτα, που 
είναι πλέον εκτός εποχής, όσα ακόμα υπάρχουν στα ψυγεία, (μήλα, ακτινίδια, αχλάδια), ενώ έχουν ανέβει οι 
τιμές και σε πιπεριές, ντομάτες, φρέσκα κρεμμυδάκια, πράσα κ.α., λόγω της ζήτησής τους, σε εποχή νηστεί-
ας αλλά και της υπολειτουργίας των λαϊκών που οδηγεί πολλούς καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Παραμέ-
νουν στα ίδια σχεδόν οι πατάτες και τα κρεμμύδια που αποτελούν, αν μη τι άλλο, βασικά είδη στη λίστα με τα 
καθημερινά ψώνια.

Είναι κοινό μυστικό, ότι ένα δημιουργικό και οικογενειακό  «φάρμακο» κατά του εγκλεισμού στο σπίτι, είναι η  κουζίνα και η μαγειρική και ο εφοδιασμός με είδη τροφίμων, είναι σχεδόν καθημερινός.  
Προβληματισμός καταναλωτών

Θα αναρωτηθεί κάποιος, τα οπωροκηπευτικά είναι το πρόβλημα στην αλυσίδα των αυξήσεων και των υπερτιμήσεων ενίοτε; Όχι, απλά είναι αυτά που φαίνονται στις απλές καθημερινές συναλλαγές μας και μας δίνουν το 
ερέθισμα... Αυξήσεις στις τιμές, παρατηρούνται σε πολλά είδη, οι οποίες αρχίζουν να προβληματίζουν σοβαρά τους καταναλωτές, εν όψει και της ανασφάλειας του κόσμου μπροστά στις συνέπειες της πανδημίας.  Στο σύνο-
λό τους  αναμένεται να φανούν με όποια επίπτωση στις τσέπες μας, όταν με το καλό ξεπεραστεί αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική παγκόσμια κρίση. 

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας: 
Με τα έργα καθαρισμού που

κάναμε πέρυσι, ελαχιστοποιήσαμε 
το πρόβλημα με τις πλημμύρες

Πεδινές περιοχές της Ημαθίας επισκέφθηκε χθες  ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης,  για να διαπιστώσει επι-
τόπου το μέγεθος και τον βαθμό των πλημμυρισμένων εκτάσεων. 

«Φανταστείτε να μην είχαμε κάνει αυτά τα έργα καθαρισμού πέρυσι, τι θα αντιμετωπίζαμε σήμερα στην Ημαθία (π.χ. 
σε Βεργίνα, Μελίκη- Κρασοπούλι κ.α.) που κατά γενική ομολογία το πρόβλημα με τις πλημμύρες είναι ελάχιστο σε σχέση 
με άλλες περιοχές της χώρας», αναφέρει ο κ. Καλαϊτζίδης στη σελίδα του στο FB, τονίζοντας ότι ακόμη μια φορά απο-
δείχθηκε ότι εκτός από τα μεγάλα και σημαντικά, είναι εξίσου  σημαντικό να ασχολείται η Αντιπεριφέρεια και με τα έργα 
της καθημερινότητας, έργα που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και αποδυκνείονται καθοριστικά όταν έλθει η ώρα της 
ανάγκης.

«Φούσκωσαν» από τη βροχή τα νερά του Τριποτάμου 
και 

πλημμύρισαν 
χωράφια 

στους 
Γεωργιανούς 

Η έντονη βροχόπτωση από το βράδυ του Σαββάτου έως 
και το μεσημέρι της Κυριακής στους Γεωργιανούς Βέροιας, 
είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά χωράφια, από 
δύο ρέματα του ποταμού Τριποτάμου  που φούσκωσαν από 
τον όγκο της βροχής και κατέληξαν σε παράδρομους και χω-
ράφια της περιοχής.

Το ένα ρέμα, βρίσκεται στο ύψος του στρατοπέδου και το 
δεύτερο μέσα στον οικισμό, κοντά στο γήπεδο. Ωστόσο ο 
κεντρικός δρόμος παρά τα νερά που έτρεχαν στη άσφαλτο, 
παρέμεινε ανοιχτός, με την δέουσα βέβαια προσοχή των 
οδηγών.
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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. 

Για «αυθαίρετη αναστολή των συμβάσεων του καλλιτε-
χνικού διδακτικού προσωπικού της ΚΕΠΑ» κάνει λόγο το  
Σωματείο Καθηγητών Χορού, δια της προέδρου του  Αυγής 
Προγκίδη, απαιτώντας αποκατάσταση.

 Στην ανακοίνωση – καταγγελία αναφέρεται:
«Σε αναστολή των συμβάσεων του καλλιτεχνικού διδακτικού 

προσωπικού, προχώρησε η Διοίκηση της Κοινωφελούς  Επιχεί-
ρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας λειτουργώντας ως 
ιδιώτης.

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

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

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

Τι απαντάει ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Θ. Κορωνάς
Στην παραπάνω καταγγελία, απαντάει ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας,  αναφερόμενος στο καθεστώς που διέπει την 
λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης με προσωπικό ΙΔΑΧ και 
προσλήψεις  καθηγητών με σχέση ΙΔΟΧ ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου αμειβομένους με ωρομίσθιο. Όπως τονίζει, η ΚΕΠΑ 
υπέβαλε ως πληττόμενη από την εντολή της δημόσιας αρχής 
δήλωση αναστολής της συγκεκριμένης λειτουργίας την οποία έκα-
νε αποδεκτή το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και δήλωσε την συγκεκριμένη 
και μόνον κατηγορία των καθηγητών ΙΔΟΧ ως ευρισκομένων σε 
αναστολή εργασία.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροι-
ας, Θεόφιλος Κορωνάς αναφέρει:

1) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου 
Βέροιας(ΚΕΠΑ) είναι κοινωφελής δημοτική επιχείρηση, συστα-
θείσα με την 108/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας, φορέας γενικής κυβέρνησης, ΝΠΙΔ (άρθρο 252 § 5 του 
ν.3463/2006) ανήκον στον ΟΤΑ ‘’Δήμος Βέροιας’’. Οι δημοτικές ε-
πιχειρήσεις δεν ανήκουν στον  δημόσιο τομέα με ρητή διάταξη του 
Ν. 1892/90 άρθρο 51 § 1ε.

2) Η ΚΕΠΑ είναι επιχείρηση η οποία έχει διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό ΙΔΑΧ, μεταξύ δε των άλλων δραστηριοτήτων της λει-
τουργεί Ωδείο, Σχολή Χορού και εικαστικά εργαστήρια.

3)Για την λειτουργία των ανωτέρω εκπαιδευτικών τμημάτων 
προσλαμβάνει καθηγητές με σχέση ΙΔΟΧ ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου αμειβομένους με ωρομίσθιο. Οι ώρες εργασίας 
εκάστου εξ αυτών εξαρτάται από την προσέλευση μαθητών κατ’ 
έτος, τα δε μαθήματα ανάλογα με το εκπαιδευτικό τμήμα θα διαρ-
κέσουν έως 31/5/2020 ή και 24/6/2020.

4) Η μισθοδοσία των καθηγητών αυτών πρέπει κατά 70 
% να καλύπτεται από δίδακτρα/έναντι αντιτίμου (άρθρο 107 
ν.4483/2017).

5) Από 11/3/2020 και μέχρι 10/4/2020 ανεστάλη η λειτουρ-
γία των ανωτέρω εκπαιδευτικών τμημάτων με βάση την ΚΥΑ 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 956Β/2020 (σχετ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/
ΔΚΕ/148296/2985/1066/23-3-2020, όπου και η αναφορά στα εκ-
παιδευτικά τμήματα- ωδείο, σχολές χορού κλπ) και συνεπώς η συ-
γκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων ΙΔΟΧ δεν μπορεί να εργαστεί. 
Η επιχείρηση καθώς και άλλες δημοτικές επιχειρήσεις παρόμοιας 
φύσης υπέβαλε ως πληττόμενη από την εντολή της δημόσιας 
αρχής δήλωση αναστολής της συγκεκριμένης λειτουργίας την 
οποία έκανε αποδεκτή το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με βάση τον ΚΑΔ 
κύριας δραστηριότητας και δήλωσε την συγκεκριμένη και μόνον 
κατηγορία των καθηγητών ΙΔΟΧ ως ευρισκομένων σε αναστολή 
εργασίας.

6) Στο άρθρο 1 § 1 Κεφ Α, της ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 
(ΦΕΚ Β 1078/28-3-2020) αναφέρει ρητώς ότι ‘’  οι επιχειρήσεις-ερ-
γοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση 
λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή 
δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας’’.

7) Στην ΑΠ οικ.14012/246/2-4-2020 εγκύκλιό σας, αναφέρε-
τε ότι ‘’ από τα ανωτέρω συνάγεται οι μισθωτοί που εργάζονται 
στα κάτωθι πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800): α) φορείς Γενικής Κυ-
βέρνησης …. γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  που ανή-

κουν σε ΟΤΑ …’’.  Στην απόφαση 
αυτή γίνεται αναφορά στο άρθρο 
δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 
ΠΝΠ(64Α) και στο άρθρο ενδέκα-
το της από 20/3/2020 ΠΝΠ(68Α). 
Όμως στο άρθρο δέκατο τρίτο της 
από 14/3/2020 ΠΝΠ(64Α) γίνεται 
αναφορά σε αποζημίωση ειδικού 
σκοπού για εργαζόμενους με σχέ-
ση εξαρτημένης εργασίας σε επιχει-
ρήσεις-εργοδότες που η λειτουργία 
τους έχει ανασταλεί προσωρινά. 
Αυτές οι επιχειρήσεις –εργοδότες 
υποχρεούνται να υποβάλλουν  υ-
πεύθυνη δήλωση στο σύστημα ΕΡ-

ΓΑΝΗ, ενώ στις εξαιρέσεις της παρ. 5 δεν γίνεται αναφορά σε 
εργαζόμενους στους φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως η 
ΚΕΠΑ.  Καμία αναφορά σε φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως 
η ΚΕΠΑ δεν γίνεται και  στο άρθρο ενδέκατο της από 20/3/2020 
ΠΝΠ(68Α). Τέλος όσον αφορά τις με αρ. Α.1053/20.3.2020(949 
Β) και Α.1054/20.3.2020(950Β) αποφάσεις του Υφυπουργού Οι-
κονομικών όπου προσδιορίζονται οι ΚΑΔ ιδιωτικών επιχειρήσεων 
που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης αυτές δεν έχουν εφαρμογή, 
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 5 αυτών για τους φορείς γε-
νικής κυβέρνησης, αλλά μόνο για τα μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1-4 αυτών στα οποία όμως δεν περιλαμβάνεται η 
αποζημίωση ειδικού σκοπού προς τους εργαζόμενους.

8) Επειδή δεν είναι γνωστό πότε θα επιτραπεί να επαναλει-
τουργήσουν τα ανωτέρω εκπαιδευτικά τμήματα, δηλαδή πριν την 
λήξη του εκπαιδευτικού έτους όπως αυτό καθορίζεται από τις σχε-
τικές διατάξεις,  ούτως ώστε να αναπληρωθούν αν είναι δυνατόν 
οι μη πραγματοποιηθείσες ώρες,  η επιχείρηση δε από 11/3/2020 
και μετά δεν εισπράττει τα μηνιαία δίδακτρα όπως γίνεται αντιλη-
πτό   . Αν καταστεί δυνατόν να αναπληρωθούν οι μη πραγματο-
ποιηθείσες ώρες, τότε θα αμειφθούν οι εν λόγω εργαζόμενοι από 
τα καταβληθέντα δίδακτρα.

9) Τελικά με βάση τα προαναφερθέντα σημεία 1-7 εφόσον 
οι ρυθμίσεις παραμείνουν ως έχουν και δεν μπορέσουν να α-
ναπληρωθούν οι μη πραγματοποιηθείσες ώρες η επιχείρηση 
θα επιστρέψει ως οφείλει τα τυχόν προεισπραχθέντα δίδακτρα, 
ενώ οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας αφενός  δεν θα λάβουν 
αποδοχές για το διάστημα από 11/3/2020 έως και την λήξη της 
απαγόρευσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών τμημάτων(σημείο 6) 
αφετέρου  δεν θα μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωση ειδικού 
σκοπού(σημείο 7).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα , θεω-
ρούμε πως η συνθήκη που δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα 
στους εργαζομένους της παραπάνω κατηγορίας , είναι η ίση και 
ίδια αντιμετώπιση με τους αντίστοιχους εργαζομένους   των ιδιω-
τικών ωδείων , ιδιωτικών σχολών χορού , ιδιωτικών εργαστηρίων 
, αφού σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των ανωτέρω σχολών 
δεν σχετίζεται με την επίτευξη του αυτοδιοικητικού σκοπού της 
επιχείρησης, οι σχολές αυτές λειτουργούν κατά βάση  όπως και οι 
ιδιωτικές .  Η πλειοψηφία των καθηγητών των εκπαιδευτικών τμη-
μάτων συμφωνεί με την αναστολή των συμβάσεων τους προκειμέ-
νου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ 
που αφορά για το χρονικό διάστημα 13.3.2020 έως 30.4.2020, 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές ΠΝΠ και 
ΚΥΑ δεν λειτουργούν Ωδεία , σχολές χορού, εικαστικά εργαστήρια  
κ.ο.κ.

Στην αντίθετη  περίπτωση , δηλαδή στην περίπτωση  που τελι-
κώς οι ωρομίσθιοι  καθηγητές της επιχείρησής μας ,   με ιδιωτική 
σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού,  επομένως δεν υπάγονται στο καθεστώς αναστολής 
της σχεσης εργασίας τους, θεωρούμε ότι υπό τις υπάρχουσες 
πρωτόγνωρες και πιεστικές συνθήκες για όλους και για την ενί-
σχυση των εργαζομένων στα τμήματα αυτά, θα πρέπει να υπάρξει 
μία ρητή νομοθετική  ρύθμιση από πλευράς της κυβέρνησης  
ούτως ώστε να μπορέσει νομίμως να καταβάλλει η επιχείρηση 
την μισθοδοσία  των ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών  των τμημάτων 
της, κατά  παρέκκλιση της διάταξης του άρθρο 107 ν.4483/2017 
, όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του  παρόντος (τουλάχιστον το 
70% της μισθοδοσίας να καλύπτεται από τα δίδακτρα...  )και  με 
αντίστοιχη ενίσχυση των πιστώσεων της επιχείρησής μέσω κρατι-
κής χρηματοδότησης, εφόσον αυτό είναι εφικτό».

 
Αγαπητοί φίλοι 
στα πλαίσια της δράσης «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣ-
ΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» του Υπουργείου Εργασίας το 
κέντρο μας σας ενημερώνει ότι συμμετέχει στη δράση ως επίσημος φορέας κατάρτισης 
για όλους τους εν δυνάμει δικαιούχους

• Η δράση είναι οριζόντια, χωρίς εξατομικευμένα κριτήρια και περιλαμβάνει όλους 
τους επαγγελματίες με ενεργούς ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες των 
επιλέξιμων ΚΑΔ

• Οι αιτήσεις των δικαιούχων στο πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται από την Πέ-
μπτη 9/4/2020 μέχρι και την Δευτέρα 20/4/2020

• Το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης θα υλοποιείται μέχρι και τις 30/4/2020 και η 
δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/5/2020 με την πιστοποίηση των δικαιούχων (για 
όσους την έχουν επιλέξει).

• Κατά θέτουμε την προσφορά του κέντρου μας για όσους θα προτιμήσουν να ολο-
κληρώσουν τη δράση με το κέντρο μας.

Βασικές υπηρεσίες
1. Το κέντρο μας θα αναλάβει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολο-

γητικά από τους δικαιούχους με τον πιο εύκολο τρόπο και προσφέροντας βοήθεια και 
οδηγίες σε συναδέλφους που θα τη χρειαστούν. 

Η διεύθυνση για την συμπλήρωση της αίτησης είναι
Http://www.dictiosi.gr/voucher600 
πληροφορίες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση
http://www.dictiosi.gr/index.php/news/item/165-voucher-επιστημόνων-επαγ-

γελματιών-πρόγραμμα-αναβάθμισης-ψηφιακών-δεξιοτήτων-με-εκπαιδευτικό-επί-
δομα-600€.html 

2. Θα αναλάβει για λογαριασμό των δικαιούχων την εγγραφή τους στο πρόγραμμα 
παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

3. Θα προσφέρει χρήσιμες οδηγίες κατά την διάρκεια της τηλεκατάρτισης έτσι ώστε 
οι δικαιούχοι να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα

4. Θα είναι κοντά σε όλους όσους επιλέξουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στα 
πλαίσια της δράσης αυτής

Επιπρόσθετες παροχές
Πέραν των προαναφερθέντων το κέντρο μας δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην 

πόλη μας  στους τομείς της πληροφορικής, της ρομποτικής, των αισθητικών εφαρμο-
γών. Στα πλαίσια  αυτά προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα 

1. ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ένας κύκλος) για παιδιά 
ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Τα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής πραγματο-
ποιούνται σε κύκλους εκπαίδευσης. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 8 μαθήματα και διαρκεί 
2 μήνες.

ή
2. ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων για τη χρήση 

του υπολογιστή στις τρεις βασικές δεξιότητες (Word, Excel, Internet). Η προσφο-
ρά περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την προετοιμασία  των υποψηφίων καθώς επίσης 
και το κόστος των τριών (3) εξετάσεων.

ή 
3. ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξατομικευμένης εκπαίδευσης (e-learning) σε 

ένα από τα αντικείμενα PHOTOSHOP, AutoCAD, ILLUSTRATOR 
Οι προσφορές αφορούν είτε τους ίδιους τους συμμετέχοντες είτε κάποιο μέλος της 

οικογένειάς τους ή του συγγενικού τους περιβάλλοντος
Υ.Γ. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει πριν την κατάθεση 

της απαραίτητης εξουσιοδότησης από τον δικαιούχο στο αντίστοιχο ΚΕΚ. Οι δικαιούχοι 
ακόμα και αν έχουν προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος σε άλλο ΚΕΚ, μπορούνε 
να επιλέξουν τελικά το δικό μας κέντρο για την υλοποίηση του προγράμματος

Τηλ. άμεσης επικοινωνίας 6978897897
Με εκτίμηση

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Σαπτσόγλου Ι. Ελισάβετ
ΑΦΜ: 047372831

Εδέσσης 21 - 59131 - Βέροια
τηλ: 2331022335, fax:2331075335

e-mail: info@dictiosi.gr       www.dictiosi.gr

Καταγγελία του Σωματείου Καθηγητών 
Χορού και απάντηση του Θ. Κορωνά, 

για την αναστολή συμβάσεων 
από την ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας



 Του  Αναστάσιου Βασιάδη
 
Η επιδημική κρίση με τα αυξανόμενα κρούσματα 

προσβολής από τον κορωνοϊό και τις επακόλουθες 
επιπτώσεις που επιφέρει, είναι επόμενο να κυρι-
αρχεί στην καθημερινή επικαιρότητα, ενώ άλλα 
ζητήματα που το προηγούμενα διάστημα αναδει-
κνύονταν με έμφαση, έχουν περάσει στο περιθώριο  
του γενικότερου ενδιαφέροντος.

 Το γεγονός όμως της κρισιμότητας των καιρών, 
που δοκιμάζει με ένταση τις αντοχές και την από-
δοση του υγειονομικού συστήματος στη χώρα, δεν 
σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα 
και όλα τα ζητήματα που αφορούν τις  δημόσιες και 
κοινωνικές διεργασίες και λειτουργίες.

 Αργά η γρήγορα η επιδημική κρίση θα παρέλθει 
και η αμείλικτη πραγματικότητα της επόμενης ημέ-
ρας, θα ανατείλει με τα σοβαρά προβλήματα του 
τόπου να είναι περισσότερο από ποτέ υπαρκτά, δραματικά, επίκαι-
ρα και πιεστικά. 

Τα μείζονα εθνικά ζητήματα, η ούτως η άλλως σοβούσα οικονο-
μική κρίση παρά την θεωρητική «έξοδο» από τα μνημόνια και υπό 
το βάρος των αναγκαίων μέτρων που λήφθηκαν για τον έλεγχο της 
πανδημίας το covid-19, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που 
έχουν λάβει χαρακτηριστικά γενικευμένης ανθρωπιστικής κρίσης, 
αποτελούν και τους οδοδείκτες μέσω των οποίων υποχρεούται η 
χώρα να πορευτεί από την επόμενη ημέρα. 

Κορυφαίας σημασίας κοινωνικό ζήτημα αποτελεί η Υγεία, την 
οποία  η επιδημική κρίση βρήκε σε μια περίοδο που εύλογα χαρα-
κτηρίζεται ως η πλέον δραματική, από όλες όσες έχουν βιώσει η 
Κοινωνία και οι Ιατροί, από πολλά χρόνια. 

Η επιδημική κρίση βρήκε το Σύστημα Υγείας της χώρας  δεσμευ-
μένο με τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόστη-
καν από την πολιτεία, οι οποίες έχουν υποβαθμίσει δραματικά την 
ιατρική απασχόληση όπως αυτή υπήρχε και κάλυπτε τις ανάγκες 
περίθαλψης των πολιτών, τα προηγούμενα χρόνια. 

Η αναγκαιότητα της εκ των ενόντων αντιμετώπισης των συνεπει-
ών της επιδημίας, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη δρομολόγησης 
σταθερών βιωσίμων λύσεων και προοπτικών, για τα μεγάλα προ-
βλήματα που συνοδεύουν την περίθαλψη των πολιτών και έχουν 
οδηγήσει στα όρια της κατάρρευσης το υφιστάμενο σύστημα υγείας.

 Αυτή η πραγματικότητα που προϋπήρχε της επιδημικής κρίσης 
και εξακολουθεί να υφίσταται ενώ η επιδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο-
δήγησε συστηματικά τους νέους κυρίως Ιατρούς που αντιμετώπιζαν 
το ζοφερό φάσμα της ανεργίας και της περιφρονητικής υποβάθμισης 
τους, παρά τα ατέλειωτα και επίπονα χρόνια σπουδών, ειδικοτήτων 
και εξειδικεύσεων, προς αναζήτηση αξιοπρεπών συνθηκών απα-
σχόλησης σε άλλες χώρες. 

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι, η χώρα μας να εξακο-
λουθεί να καταγράφει τον μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό μεταναστών 
Ιατρών σε όλη την Ευρώπη, σε μιά συγκυρία που λόγω της επιδη-
μικής κρίσης, έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη των υπηρεσιών 
τους.

 Η πολιτεία παρά την επίκληση της «μεταμνημονιακής εποχής», 
εξακολούθησε  να πορεύεται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης με την 
συστηματική περικοπή των λειτουργικών δαπανών των δημόσιων 
νοσοκομείων, την αναστολή των σε εξέλιξη ιατρικών προσλήψεων, 
την μισθολογική υποβάθμιση του στελεχειακού δυναμικού και  την 
παρατεινόμενη εκκρεμότητα  πληρωμής των  εφημεριών και υπερω-
ριών του προσωπικού.

 Αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με τις διαρκώς επιδεινούμενες 
συνθήκες εργασίας, ενώ σοβεί η επιδημική έξαρση, προσδίδει χαρα-
κτηριστικά ηρωϊσμού και αυτοθυσίας στο υγειονομικό προσωπικό, 
κατά την ευσυνείδητη άσκηση του καθήκοντος, προκειμένου να λει-
τουργούν με στοιχειώδη επάρκεια τα δημόσια νοσοκομεία.

 Η επιδημική κρίση  βρήκε τους επικουρικούς ιατρούς που είναι 
απολύτως αναγκαίοι για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να έχουν περι-
έλθει σε μια ανάλγητη ομηρία παντελώς ανεπίτρεπτη για ειδικευμέ-
νους επιστήμονες. 

Εν κατακλείδι η επόμενη ημέρα της επιδημικής κρίσης, εάν δεν 
υπάρξουν γενναία μέτρα αναβάθμισης, αναμένεται να βρεί τα δημό-
σια νοσοκομεία σε συνθήκες κατάρρευσης κάτω από το βάρος της 
υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της υποβαθμισμένης 
προστασίας του προσωπικού. 

Σε συνθήκες δραματικής υποβάθμισης αναγκάζεται να πορευτεί 
διαρκούσης της επιδημικής κρίσης και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας.

 Η επόμενη ημέρα αναμένεται να  βρεί τα Κέντρα Υγείας υποβαθ-
μισμένα και υποστελεχωμένα κατά εντελώς άδικο για την περίθαλψη 
των πολιτών τρόπο, ενώ θα παρακολουθεί ανεκπλήρωτα τα οράμα-
τα των υποστελεχωμένων και ανεπαρκών ΤΟΜΥ, παράλληλα με την 
πλήρως αποτυχημένη εφαρμογή του Οικογενειακού Ιατρού, 

 Με την επόμενη ημέρα που αναπόφευκτα θα έλθει, μετά την 
ύφεση της επιδημίας του κορωνοϊού, οι αυτοαπασχολούμενοι ε-
λευθεροεπαγγελματίες ιατροί ανιμετωπίζουν την δραματική εξέλιξη 
της επαγγελματικής τους προοπτικής, με τις οφειλές του Δημόσιου 

Ασφαλιστικού Συστήματος να συσσωρεύονται επί 
έτη χωρίς να αποδίδονται στους δικαιούχους και 
την άδικη φορολογική και ασφαλιστική επέλαση 
να υπονομεύει την ίδια τους την υπόσταση. 

Επί πλέον βιώνουν συνεπεία της  επιδημίας 
και την ορατή απειλή κατάργησης της ίδιας της 
επαγγελματικής τους υπόστασης.

 Ταυτόχρονα η αυθαίρετη παρακράτηση των 
ληξιπροθέσμων οφειλών προς τους παρόχους υ-
πηρεσιών υγείας, το «κούρεμα» των χρεών του Ε-
ΟΠΥΥ μέσω του rebate και του claw back, καθώς 
και η μετακύλιση μεγάλου μέρους της δημόσιας 
ιατροφαρμακευτικής δαπάνης στους ίδιους τους 
ασθενείς, δείχνουν την άμεση απειλή που παρα-
μένει αναλλοίωτη, ενώ η επιδημική κρίση βρίσκε-
ται σε εξέλιξη και η επόμενη ημέρα προβλέπεται 
νεφελώδης.

 Επί πλέον η επόμενη ημέρα θα βρεί ανεκπλή-
ρωτο το αίτημα για καθιέρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ 
το σαθρό  πλαίσιο που προβλέπει δραματικές μειώσεις των αμοιβών 
και αύξηση των υποχρεώσεων των Ιατρών, εκ των πραγμάτων κατέ-
στη ανεφάρμοστο και ανενεργές.

 Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των διαπιστώσεων, ενώ η 
επιδημική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ο παραμερισμός των 
υποχρεώσεων της πολιτείας έναντι της Υγείας των πολιτών και η 
συνολική αντιιατρική μεθόδευση, παρά τους κενού περιεχομένου 
διθυραμβικούς ύμνους των τελευταίων ημερών, για εκείνους που 
με αυτοθυσία παλεύουν για την προστασία των πολιτών έναντι του 
κορωνοϊού. 

 Μπροστά σ’ αυτή την δραματική πραγματικότητα την οποία όλοι 
βιώνουν και που εξακολουθεί να καταγράφεται με έμφαση ενώ διαρ-
κεί η επιδημία, ως μόνη διέξοδος προβάλλει η δυναμική και οργανω-
μένη αντίδραση της κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των Ιατρών που 
σε κάθε Σύστημα Υγείας, παραμένουν η θεμελιακή του βάση.

 Την επόμενη ημέρα μετά την ύφεση της επιδημίας, αναμένεται 
και μεγάλη οικονομική ύφεση, με ριζικές κοινωνικές και πολιτικές ε-
ξελίξεις όπως άλλωστε έχει διακηρυχθεί από πολιτικούς παράγοντες 
και έγκυρους αναλυτές.

 Στην ιστορική αυτή συγκυρία οι οργανωμένοι κοινωνικοί φορείς 
επιβάλλεται να αντιδράσουν συστηματικά και δυναμικά, ώστε να ξε-
περαστούν πρακτικές που έχουν σαν συνέπεια την υποβάθμιση της 
περίθαλψης των πολιτών. 

Κατά τις γενικότερες ανακατατάξεις που διαφαίνονται ότι θα 
χαρακτηρίσουν την επόμενη ημέρα, είναι επιτακτική η διατράνωση 
της κοινωνικής απαίτησης ότι «η Υγεία των πολιτών δεν πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο ανάλγητων λογιστικών υπολογισμών, που μετέ-
τρεψαν την οικονομική κρίση σε βαθειά ανθρωπιστική, όπως αναδεί-
χθηκε περίτρανα και με την επιδημία του κορωνοϊού».

 Αυτή είναι η πρόκληση της επόμενης ημέρας, ώστε η Υγεία να 
καταλάβει την θέση που της αρμόζει, ως το πρωταρχικό κοινωνικό 
αγαθό.
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Ως τη Μεγάλη Τρίτη οι 

συνδεδεμένες ενισχύσεις 
στους αιγοπροβατοτρόφους»

Το αργότερο μέχρι τη Με-
γάλη Τρίτη, πρόκειται να κα-
ταβληθούν οι συνδεδεμένες 
ενισχύσεις για το αιγοπρό-
βειο γάλα, όπως διαβεβαί-
ωσε τον Αν. Γεν. Γραμματέα 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτή Η-
μαθίας κ. Λάζαρο Τσαβδα-
ρίδη ο Πρόεδρος του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ κ. Γρηγόρης Βάρρας, 
μετά από επικοινωνία τους 
για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως σημειώνει ο κ. 
Τσαβδαρίδης, η επίσπευση 
των πληρωμών προσφέρει 
σημαντική ΕΝΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ για 
τους Κτηνοτρόφους – Αιγο-
προβατοτρόφους της χώρας και της Ημαθίας μας, σε μία εξαιρετικά 
δύσκολη περίοδο λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Αναδεικνύεται δε η επιτακτική ανάγκη να εξεταστεί από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης η επιπρόσθετη ενίσχυση για τους πληγέντες από 
την κρίση αιγοπροβατοτρόφους μας, μέσω των DE MINIMIS καθώς :

• Πλήττονται βαριά οι εξαγωγές των αμνοεριφίων, ιδιαίτερα στην Ιτα-
λία και την Ισπανία

• Περιορίζονται οι πιστώσεις στις πωλήσεις ζωοτροφών προς τους 
κτηνοτρόφους

• Μειώνεται δραματικά η τιμή πώλησης των αμνοεριφίων, η οποία 
μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά κιλό χαμηλότερα από πέρσι

• Ο κλάδος πλήττεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς τα προη-
γούμενα 2 έτη υπήρξε κατακόρυφη πτώση της τιμής του αιγοπρόβειου 
γάλακτος λόγω της αβελτηρίας της τότε Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει 
τις παράνομες ελληνοποιήσεις

Ο Βουλευτής Ημαθίας επισημαίνει ότι η επιτάχυνση πληρωμής της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους αιγοπροβατοτρόφους μας, έρχεται ως 
συνέχεια της διπλής πληρωμής αποζημιώσεων στους πληγέντες πα-
ραγωγούς για τις καταστροφές φυτικού και ζωικού κεφαλαίου του έτους 
2019, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, επισπευσμένη και αυτή μάλιστα σε 
σχέση με παρελθόντα έτη καταδεικνύοντας έτσι ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ 
είναι αποφασισμένη να στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις τον κόσμο της 
πρωτογενούς παραγωγής σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζει ο κ. Τσαβδαρίδης, θα πρέπει να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια επίσπευσης για πριν το ΠΑΣΧΑ των απο-
ζημιώσεων και σε όσους πληγέντες από το περσινό χαλάζι παραγωγούς 
δεν συμπεριλαμβάνονται στις παρούσες και στις εντός των επομένων 
ημερών επικείμενες πληρωμές, ολοκληρώνοντας το τοπικό κατάστημα 
του ΕΛΓΑ τους σχετικούς φακέλους.

Ομοίως επιτακτική όμως είναι η ανάγκη να επιταχυνθεί η διοχέτευση 
στον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής των 150 εκατ. Ευρώ που ήδη 
έχουν δοθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το Υπουργείο Οι-
κονομικών ως μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κρίση του κορο-
νοϊού αγροτών μας, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί και οι οικογένειές 
τους να πάρουν βαθιά ανάσα στις κρίσιμες αυτές ώρες για τη βιωσιμότη-
τα των εκμεταλλεύσεών τους.

Η επιδημική κρίση και η πρόκληση 
της επόμενης ημέρας για την υγεία

 Αφιέρωμα στην 7η Απριλίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έ-

χουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  Γηρο-
κομείο Βέροιας ,στο υπόγειο 
της Δημοτικής Αγοράς.

Τρίτη 7-4-2020

16:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 
ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 
23310-64102

16:30-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 26 23310-24123

16:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ 119 23310-60340

21:00-08:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 
10 23310-62989

Φαρμακεία

«Έφυγε» στα 55 της 
χρόνια η εκπαιδευτικός 

Μαρία Πιττάκη
Την τελευταία της πνοή ά-

φησε στα 55 της χρόνια, μετά 
από άνιση μάχη με τον καρ-
κίνο, η εκπαιδευτικός Μαρία 
Πιττάκη. Η κηδεία της έγινε 
στον ναό Αγίου Αθανασίου, 
στα κοιμητήρια της Νάουσας.

Η Μαρία ήταν ένας θετικός 
και χαμογελαστός άνθρωπος, 
που αγαπούσε τη δουλειά 
της, την οικογένειά της και τη 
ζωή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τη σκεπάζει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 

Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Την κ.Μαίρη Αγγελίδου , για την ευγενική προσφορά 1 

πλήρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της Φρειδερίκης 
Αγγελίδου , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό 
της.

 -Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά 1 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου και πατέρα τους 
Γεωργίου.  

-Την κ.Μαίρη Σιαραψή , για την ευγενική προσφορά 1 πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της Τριανταφυλλιάς 
Σκράπαρη  , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό 
της.

-Την κ.Μαλλού Ελένη , για την ευγενική προσφορά 1 πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της Λάμπρου Δημη-
τρουλάκο.

-Την Οικογένεια Έλσας-Μαρίας-Δημητρίου Σωρηρίου για 
την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη της 
μητέρας και συζύγου Αναστασίας Σωτηρίου , με την συμπλή-
ρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Τον κ.Κων/νο Ακριβόπουλο , για την δωρεά του ποσού των 
150 Ε , εις μνήμη Σοφίας Κάμινα.

-Την κ.Σοφία συζ.Κων/νου Παπαδοπούλου , για την δωρεά 
του ποσού των 100 Ε , εις μνήμη της μητέρας της Παρέσας.

-Τον κ.Ιωάννη Αμπεριάδη και την κ.Παρασκευή Αμπεριάδου 
, για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις μνήμη της γιαγιάς 
τους Ελένης Νενοπούλου

-Τον κ.Αντώνη Μαρκοβίτη , για την ευγενική προσφορά 10 
κιβ.κομπόστα , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμους , για την ευγενική προσφορά πίτες , στους τρο-
φίμους του Ιδρύματος , εις μνήμη Πρόδρομου Ιωακειμίδη.

-Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρμπαρούση, για την ευ-
γενική προσφορά καφέ , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας. 

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΚΙΝΑΛ Ημαθίας: 
10 προτάσεις για 
την προστασία  

αγροτών και  
πρωτογενούς 

παραγωγής,  λόγω της πανδημίας 
Να συμπεριλάβει στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας τις παρακάτω  

10 κατ’ αρχήν προτάσεις, για την προστασία  αγροτών και  πρωτογενούς παραγω-
γής, καλεί την Κυβέρνηση το ΚΙΝΑΛ Ημαθίας, με την παρακάτω δημόσια επιστολή:: 

Ημέρες  κορονοϊού στον πλανήτη, στην Ελλάδα, στην Ημαθία και η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  παρά τις  συνεχείς 
διαμαρτυρίες των αγροτών όλης της Ελλάδας, αλλά και της Ημαθίας,  ασχολείται με 
οτιδήποτε άλλο εκτός του ουσιαστικού της ρόλου.  

Γνωρίζοντας όλοι μας την δραματική κατάσταση που ζουν οι αγρότες  της 
περιοχής και οι οικογένειές τους, γνωρίζοντας επίσης πως ούτε μία κυβερνητική 
πρωτοβουλία δεν έχει παρθεί  για τους αγρότες και την επιβίωσή τους σε αυτές τις 
δύσκολες για όλους συνθήκες. Και ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για όλους τους άλλους 
κλάδους, η πολιτική μας ηγεσία του ΥΠΑΑΤ  παραπέμπει  στο αβέβαιο μέλλον, πότε 
κουνώντας το χαρτί του Σταϊκούρα  για τα  150.000.000 €  που προορίζονται για τον 
Αγροτικό τομέα, κι πότε το χαρτί με τις  υποσχέσεις των Ευρωπαίων περί πρώιμης 
προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης.

 Και όχι μόνον δεν πήρε κανένα απολύτως υποστηρικτικό μέτρο για τον αγρο-
κτηνοτροφικό κλάδο,  αλλά ούτε και  στην κατεύθυνση των περσινών βασικών προ-
βλημάτων δεν δόθηκε ακόμη καμία λύση. (ΕΛΓΑ αποζημιώσεις 2019, απλήρωτες 
παραγωγές  2019 κλπ)

Στα θέματα του ΕΛΓΑ,  δέκα μήνες μετά τις καταστροφικές καιρικές συνθήκες 
του καλοκαιριού του 2019  οι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι. Στις « προφάσεις 
εν αμαρτίαις»  περί οικονομικών δυσκολιών του ΕΛΓΑ, ας αναζητήσουν απάντηση  
στα 50.000.000 €  (χρήματα από το ταμείο του ΕΛΓΑ) στα τραπεζικά  αποθέματα 
της Τράπεζας της Ελλάδος ,  και στις  οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον 
Οργανισμό ύψους άνω των  300.000.000 € . Ας σταματήσει λοιπόν η κοροϊδία των 
αγροτών . 

Να πληρωθεί τώρα  το 100% των αποζημιώσεων.  Και έστω αυτή τη φορά λόγω 
ειδικών συνθηκών που βιώνει η χώρα και ο νομός  μας,  να πληρωθούν και να συμ-
ψηφισθούν άμεσα οι οφειλές με τις αποζημιώσεις, για αυτούς που αδυνατούν να τις 
καταβάλλουν. Επίσης ένας μεγάλος   αριθμός  αγροτών παραμένουν απλήρωτοι 
από την περσινή τους παραγωγή και αν δει κανείς και τις  εξαγγελίες του Υπουργού 
Ανάπτυξης  περί παράτασης εξόφλησης των επιταγών κατά 75 ημέρες,  αντιλαμβά-
νεται εύκολα το εάν και πότε τελικά   θα πληρωθούν οι παραγωγοί.

Στην μέχρι σήμερα δυσκολία, του τεράστιου κόστους παραγωγής, των εξευτε-
λιστικών τιμών των προϊόντων, των άδικων και δυσβάσταχτων φορολογικών επι-
βαρύνσεων, την αδυναμία ανταπόκρισης των αγροτών στις υποχρεώσεις τους, τις 
τεράστιες επιπτώσεις στην Γεωργία και την Κτηνοτροφία εξ αιτίας του κορονοϊού, 
να απαντήσει άμεσα η κυβέρνηση. Παραγωγές καταστρέφονται, αγρότες λιανοπω-
λητές λαϊκών αγορών επίσης, κτηνοτρόφοι λίγο πριν το Πάσχα, και μια σειρά από 
άλλες  δραματικές καταστάσεις εξελίσσονται  με καταστροφικές συνέπειες. 

Οι τοπικοί κυβερνητικοί  βουλευτές αντί  της ουσιαστικής τους παρέμβασης για 
την λύση των προβλημάτων των αγροτών, επιδίδονται σε παραινέσεις, ανακοινώ-
σεις,  αναρτήσεις των πινάκων ζημίας, και  selfie κοινωνικότητες, με πολιτικούς και 
παράγοντες των Οργανισμών. 

Απέναντι λοιπόν  σ όλα αυτά το Κίνημα Αλλαγής, ο πολιτικός χώρος που δια-
χρονικά στηρίζει  έμπρακτα  τον  αγροτικό τομέα και τους αγρότες 

Προτείνει  και καλεί την Κυβέρνηση να συμπεριλάβει στα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας τα ακόλουθα 10 κατ’ αρχήν μέτρα:

1) Να συμπεριληφθούν άμεσα όλες οι κατηγορίες Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν στον 
πρωτογενή τομέα (αγρότες – αγροτικές επιχειρήσεις – Συνεταιριστικές Οργανώσεις) 
και χρήζουν μέτρων στήριξης για να προστατευτούν από την οικονομική κατάρρευ-
ση.

2) Απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τις Τράπεζες για την υποστήριξη της πα-
ραγωγικής τους δραστηριότητας και άμεση ενεργοποίηση της «Κάρτας Αγρότη»,

3) Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων ως κεφάλαια κίνησης, αξιοποιώντας αντί-
στοιχα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις 
παραγωγικές τους εργασίες.

4) Περίληψη και των αγροτών στις ρυθμίσεις για την καταβολή των τόκων των 
εξυπηρετούμενων δανείων από τον Σεπτέμβριο. Επίσης πάγωμα οφειλών προς το 
ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση και δημιουργού-
νται προβλήματα

5) Ειδική μέριμνα για τους κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους αφού η παραδοσια-
κή αγορά κρέατος του Πάσχα θα αντιμετωπίσει όπως φαίνεται προβλήματα ενώ το 
ίδιο πρέπει να γίνει και με την αγορά γάλακτος όπου ήδη υπάρχουν ακυρώσεις πα-
ραγγελιών. Η εξέταση κάποιας εφάπαξ ενίσχυσης για μετριασμό της ζημίας είναι ε-
πιβεβλημένη αφού η εκτροφή των ζώων δεν μπορεί να σταματήσει. Ανάλογα μέτρα 
να ισχύσουν για τους ιχθυοκαλλιεργητές αφού οι εξαγωγές έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο 
πλήγμα και τους αλιείς. ¨Όπως επίσης και για τους παραγωγούς σπαραγγιού, φρά-
ουλας, κηπευτικών και τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών.

6) Αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα που θα προκύψει με τους εργάτες γης-πι-
θανή παροχή κινήτρων σε ανθρώπινο δυναμικό των κατά τόπους περιοχών της 
υπαίθρου.

7) Συμψηφισμός οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχονται από τη λει-
τουργία των συστημάτων άρδευσης με απαιτήσεις του δημοσίου και των φορέων 
του έναντι των αγροτών, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην λειτουργία 
αυτών.

8) Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ του 2019 που βρίσκονται σε εκ-
κρεμότητα όπως επίσης και όλες τις εκκρεμότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

9) Ταχύτερη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων ώστε με χρήση προκαταβο-
λών, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι να εξασφαλίσουν την ταμειακή ρευστότητα που 
χρειάζονται.

10) Τέλος, ενεργοποίηση κάθε μέτρου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και 
νέων μέτρων έκτακτης μορφής για τη δημιουργία ουσιαστικών μηχανισμών παρέμ-
βασης για την επιπλέον διαχείριση των προβλημάτων της διάθεσης της παραγω-
γής, λόγω της παγκόσμιας κρίσης καθώς και εφαρμογή μέτρων δωρεάν διανομής 
προϊόντων και τροφίμων με κοινοτική χρηματοδότηση , σε ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού.»

Ζήλεψε ο ψυχολάτης την 
καλοσύνη της ψυχής σου, το 
χαμόγελό σου.

Δεν άντεχε να βλέπει ο 
φθονερός την ευθυτενή κορ-
μοστασιά σου

να περπατάς αγέρωχη, 
με σιγουριά στην αίθουσα να 
μπαίνεις

και στα παιδιά που τόσο 
αγάπησες γράμματα να μα-
θαίνεις.

Να πάψει η εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο εί-
χες προμετωπίδα

Μεγάλη η ιστορία σου, 
τρανοί οι γεννήτορές σου, 
στη ζωή ασπίδα.

Σε δίδαξαν για να διδά-
ξεις αξίες πανανθρώπινες, 
οικουμενικές, μια ηλιαχτίδα.

Λόγοι πέρα απ’ τη θέλη-
ση μας κράτησαν μακριά απ’ 
την εξόδιο ακολουθία,

με ποίημα είπα να σε συ-
νοδέψω να μείνει για προ-
σκέφαλο, όχι ακριτομυθία.

Όχι δεν πέθανες. Η εικό-
να σου είναι παρούσα μέσα 
στην αίθουσα διδασκαλίας.

Η φωνή σου αντηχεί στο 
ηρώο της Νάουσας σε επέ-
τειο ηρωϊκή-εθνεγερσίας.

Πως να μη δακρύσουμε 
για το θάνατο γυναίκας πο-
λυγύρευτης

σύμβολο σύνεσης, πα-
τριωτισμού, αγάπης πηγή 
αστείρευτης

«Η ποίηση είναι η αδελφή 
της λύπης: ο καθένας που υ-
ποφέρει και κλαίει είναι ποιη-
τής, το κάθε δάκρυ είναι στί-
χος, η κάθε θλιμμένη καρδιά 
είναι ποίημα».

Και είναι πολλοί που κλαί-
νε σήμερα για το χαμό σου.

Σαν τα λουλούδια είναι 
οι λέξεις, όταν καθίσεις και 
διαλέξεις 

αυτές που σου ταιριάζουν 

κι έτσι όπως με χάρη θα τις 
πλέξεις 

σαν αποδώσεις τις σκέ-
ψεις σου με λογική ακολου-
θία

όλες μαζί συνταιριαστά 
και εύηχα, μέσα στην τόση 
θλίψη

προσφέρουν μιαν ευωδι-
αστή, πολύχρωμη ταξιανθία.

Σαν λευκά περιστέρια θα 
γεμίσουν τον γαλάζιο ουρα-
νό, 

τον ουρανό της πόλης 
σου που με τόση στοργή σε 
σκέπασε, 

που σε γκυκοτραγούδη-
σε, που δάκρυσε, αλλά και 
γέλασε.

Στο παράστημά σου η γυ-
ναίκα της Πίνδου, η ηρωίδα 
Ναουσαία

η ακούραστη εκπαιδευτι-
κός, ψυχή αθάνατη, καρτερι-
κή, ωραία.

Πάλεψες για σκέψεις και 
ιδέες αναλλοίωτες, ευγενι-
κούς αγώνες,

μένουν για πάντα και συ-
νεχιστές θα υπάρχουν στους 
αιώνες.

Η φωνή σου αντηχεί στ’ 
αυτιά μας καθαρή, σίγουρη, 
η φωνή της λογικής.

Το χαμόγελο της ευγενι-
κής παρουσίας σου, άδολης 
ψυχής καρτερικής.

Καλό κατευόδιο Μαρία, 
θ’ αποτελείς παράδειγμα και 
υπόδειγμα ζωής

προσφοράς, αλτρουι-
σμού κι ανιδιοτέλειας, αγά-
πης, μητρικής στοργής.

Είθε αγγέλοι να σε συ-
νοδεύουν, πολλά παιδιά να 
έχεις στη διδασκαλία

και να ξεχνιέσαι που άφη-
σες το αγγελούδι σου χωρίς 
δική σου παρουσία.

Γιώργος Πολάκης

 Η Μαρία της ανθρωπιάς, 
της καλοσύνης

 και των αγώνων



Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας  αναλαμβάνει 
δράση για την φροντίδα και την σίτιση των 
αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με τους «Φί-
λους των Ζώων Νάουσας», δημιουργώντας 
παράλληλα μια καινοτόμα πιλοτική ηλεκτρο-
νική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του https://
strays-care-naoussa.hub.arcgis.com/, με την 
ονομασία «ΑΤΛΑΣ» (ο Άτλας είναι ένας από 
τους πιο αγαπημένους αδέσποτους σκύλους 
της Νάουσας). 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, τοπο-
θετούνται αυτές τις ημέρες  ταΐστρες σε διάφο-
ρα σημεία του Δήμου, που θα ξεπεράσουν σε 
αριθμό τις 20. 

Για την καλύτερη λειτουργία τους,  έχει δημι-
ουργηθεί στην πρότυπη ηλεκτρονική εφαρμογή 
ο «Χάρτης φροντίδας των αδέσποτων» με τα 
σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι ταΐστρες, 
οι οποίες θα παρακολουθούνται από ομάδα 
φιλόζωων και εθελοντών και με την εποπτεία 
της δημοτικής αρχής,  για την επάρκεια των 
ζωοτροφών. 

Επίσης, στον «ΑΤΛΑ» παρέχονται πληροφορίες για τις βεβαιώσεις 

μετακίνησης των φιλόζωων και των εθελοντών για 
την σίτιση των αδέσποτων, ενώ υπάρχουν ενότη-
τες για την αναδοχή αδέσποτων, για χορηγίες, ε-
νημερώσεις από τους Φίλους Ζώων Νάουσας κ.ά. 

Ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας 
με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πρότυπης 
ηλεκτρονικής εφαρμογής τόνισε τα εξής: «Προ-
χωρήσαμε στη δημιουργία μιας πιλοτικής και και-
νοτόμου ηλεκτρονικής εφαρμογής  για την σίτιση 
και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων του Δήμου 
μας, η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς. Η εφαρ-
μογή λειτουργεί πιλοτικά και δίνει την δυνατότητα 
σε όλους τους δημότες να συμπράξουν για την  
φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Δεν στεκόμαστε 
όμως μόνο σε αυτό. Το επόμενο διάστημα θα συ-
μπληρωθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΤΛΑΣ»   
ενότητα για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, σε συ-
νεργασία με τους Φίλους Ζώων Νάουσας και τους 
εθελοντές. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε 
είναι να δείξουμε στην πράξη πως η φροντίδα  και 
η μέριμνα των αδέσποτων ζώων είναι δείγμα κοι-
νωνικής ευαισθησίας και  αναπόσπαστο κομμάτι 

του πολιτισμού ενός τόπου». 

Πάνω από 1.250 κάδους έπλυνε και απολύμανε 
ο Δήμος Βέροιας, Φεβρουάριο και Μάρτιο

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει δια του αρμόδιου αντιδημάρχου Βασίλη Παπα-
δόπουλου, ότι ακολουθώντας το πρόγραμμα πλύσης - απολύμανσης  των κάδων 
από τις αρχές του έτους έπλυνε - απολύμανε 800 και πλέον κάδους μέχρι τα τέλη 
Φεβρουαρίου.Από τις αρχές Μαρτίου εντείνοντας τις προσπάθειες έπλυνε – απο-
λύμανε στην πόλη της Βέροιας 350 κάδους (κέντρο Βέροιας, Τσερμένι, περιοχή 
Γηπέδου Βέροιας και Προμηθέα),  30 κάδους στον  κεντρικό δρόμο Μακροχωρίου, 
40 κάδους στον  οικισμό  Διαβατού και 55 κάδους στον οικισμό Κουλούρας, οι ο-
ποίοι παραδόθηκαν προς χρήση στους συμπολίτες μας.

Η διαδικασία της πλύσης – απολύμανσης των κάδων συνεχίζεται και  στις υ-
πόλοιπες περιοχές της πόλης της Βέροιας αλλά και στους οικισμούς του Δήμου με 
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για τη διατήρηση όμως της καθαρότητας των κάδων είναι απαραίτητη η συμμε-
τοχή και η συνεργασία με ΟΛΩΝ μας. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα απορρίμματα να διατίθενται μόνο 
σε καλά κλεισμένες σακούλες και ποτέ χύμα, απαλλαγμένα από υγρά, π.χ. υπο-
λείμματα φαγητού που δεν έχουν στραγγιστεί, συσκευασίες φύλαξης υγρών από 
τις οποίες δεν έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενο τους, κλπ.

Εντός των κάδων απορριμμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η απόρριψη στάχτης,  χόρτων,  κλαδιών και μπαζών. Για τη διαχείριση των υλικών αυτών 
επικοινωνούμε με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στα τηλέφωνα 23313 50634 & 50595.  Επιπρόσθετα την περίοδο αυτή, λόγω της παν-
δημίας που έχει πλήξει και τη χώρα μας και την αυξημένη χρήση  μέσων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (μάσκες, γάντια κλπ), 
τα οποία ως μιας χρήσης αντικείμενα απορρίπτονται 
καθημερινά αλλάζοντας την εικόνα και τη σύσταση των 
αστικών αποβλήτων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

-Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης, όπως και 
μικρο-απορρίμματα ΔΕΝ τα πετάμε στο δρόμο ή σε απο-
χετεύσεις.  -Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και 
άλλα μολυσμένα απόβλητα τα  συλλέγουμε σε σακούλες 
απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το  δυνατόν κα-
λύτερα και τις πετάμε μόνον στον ΠΡΑΣΙΝΟ κάδο. 

-Τα Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-
ΝΤΑΙ και δεν τα πετάμε  ποτέ στο ΜΠΛΕ κάδο.

-ΔΕΝ αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. 
Αν ο κάδος έχει γεμίσει βρίσκουμε κάποιον παρακείμενο.

Η εφαρμογή των παραπάνω συστάσεων,  στην καθη-
μερινή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, είναι 
υποχρέωση ΟΛΩΝ  για τη διατήρηση της καθαριότητας 
των κοινοχρήστων χώρων, των κάδων,  τη διασφάλιση 
της  δημόσιας υγείας και τον περιορισμό εξάπλωσης του 
κορωνοϊού covid-19.
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ΥΓΕΙΑΣ και  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ

Μήνυμα του Σωματείου 
Εργαζομένων Γενικού 
Νοσοκομείου Βέροιας

 Στις 7 Απριλίου οι «ήρωες» της Δημόσιας Υγείας με συμβολι-
κές στην πράξη παρεμβάσεις, αλλά ουσιαστικές στο μήνυμα που 
θέλουν να μεταφέρουν στην Κυβέρνηση και στην κοινωνία, διεκδι-
κούν τα αυτονόητα.

 Η πανδημία από τον Κορονοϊό είναι σε εξέλιξη και δοκιμάζει 
τις αντοχές του υγειονομικού προσωπικού και του ΕΣΥ. Οι προ-
κλήσεις είναι μεγάλες και απαιτούν σοβαρό σχεδιασμό, επαρκείς 
και στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την ανταποκρισι-
μότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Το ΕΣΥ, με τις τεράστιες 
περικοπές που έγιναν εξαιτίας των μνημονίων από το 2010 έως το 
2019 υποβαθμίστηκε και έχει σήμερα τεράστιες ελλείψεις τόσο σε 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και σε υγειονομικό υλικό.

 Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και τη σπουδαι-
ότητα του ΕΣΥ, ακόμα και οι χθεσινοί πολέμιοί του. Οι ευθύνες, 
διαχρονικά, όλων των Κυβερνήσεων, για αυτή την κατάσταση, είναι 
τεράστιες. 

  Μέτρα Ατομικής Προστασίας, Προσλήψεις Μόνιμου Προσωπι-
κού, Ένταξη στα ΒΑΕ, χρηματοδότηση της Υγείας ΤΩΡΑ.  

  Διεκδικούμε: 
-Την πλήρη κάλυψη ΟΛΩΝ των εργαζομένων στις Δημόσιες 

Δομές Υγείας με επαρκή Μέτρα Ατομικής Προστασίας. Να διασφα-
λίσει η Κυβέρνηση εδώ και τώρα τις αναγκαίες προμήθειες για όλες 
τις Δημόσιες Δομές Υγείας.

-Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και όλων των ει-
δικοτήτων προσωπικού. Να ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση της 
Ν.Δ. σχεδιασμός και Προκήρυξη Μόνιμων Προσλήψεων που τόσο 
έχει ανάγκη το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ένταξη όλων των εργαζο-
μένων στα ΒΑΕ. 

- Ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων κλινών ΜΕΘ. Υπεν-
θυμίζουμε πως πάγιο διαχρονικό αίτημα των υγειονομικών και πριν  
την επιδημία ήταν τουλάχιστον 2.000 κλίνες ΜΕΘ στα δημόσια 
νοσοκομεία συν άλλες 1.500 κλίνες ΜΑΦ (που μπορούν να μετα-
τραπούν άμεσα ανά πάσα στιγμή σε κλίνες ΜΕΘ)

 - Να ενισχυθεί επαρκώς με προσωπικό και μέσα η υπηρεσία 
«Βοήθεια στο Σπίτι « Να αναπτυχθούν υπηρεσίες κατ’ οίκον πα-
ρακολούθησης και φροντίδας ευπαθών ομάδων, χρονίως πασχό-
ντων, ηλικιωμένων και ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας 
που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση και ολοκληρωμένη 
φροντίδα (υγειονομική και ψυχοκοινωνική).

 Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τους Άστεγους, τους τοξι-
κοεξαρτόμενους και τους Ρομά.

Ενώ απουσιάζει, και πρέπει να υπάρξει άμεσα, ο υγειονομικός 
σχεδιασμός και οι αναγκαίες αποφάσεις για την υγειονομική στήρι-
ξη των ΚΥΤ προσφύγων 

  -Την ενσωμάτωση όλων των Δημόσιων Δομών Υγείας, δηλαδή 
των Κέντρων Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, των περιφερει-
ακών ιατρείων και των ΤΟΜΥ, παρά τα προβλήματα που έχουν, 
στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας. 

Ο  Πρόεδρος     Η Γ. Γραμματέας
Τσέκας  Δημήτριος      Τσακελίδου  Ελισσάβετ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Αιτήματα 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Υγείας

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας υγείας οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νάουσας δημοσιοποίησαν  σειρά αιτημάτων προς την κυβέρ-
νηση, ζητώντας άμεσα:

1.Την πλήρη κάλυψη όλων των εργαζομένων με επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας και την καθημερινή εκπαίδευση σύμφωνα με τον 
Ε.Ο.Δ.Υ. 2.Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και όλων των ειδικοτήτων προσωπικού και ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα 
και ανθυγιεινά. 3.Ανάπτυξη όσο το δυνατό περισσοτέρων κλινών ΜΕΘ. 4.Να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των διαγνωστικών τεστ και ελέγχων 
που σχετίζονται με την πανδημία. Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τεστ στο Υγειονομικό προσωπικό.

Συνάδελφοι, ο Σύλλογος εργαζομένων θα είναι πάντα δίπλα σας και θα αγωνίζεται για τα δικαιώματά σας όπως κάνει πάντα.
Σας ευχαριστούμε όλους ξεχωριστά και έναν, έναν για το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 
«ΑΤΛΑΣ» η σίτιση και φροντίδα 

αδέσποτων ζώων, από τον Δήμο Νάουσας
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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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

μα 63 τ.μ. με πατάρι

και υπόγειο στη Βέ-

ροια, οδός Τρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣπωλείταιδι-

όροφημονοκατοικίαπε-

ρίπου175 τ.μ., τοπάνω

κατοικήσιμοκαιτοισόγειο

αποθήκες, σε οικόπεδο

1,5στρέμμα,θερμοκήπιο,

αμπελώνας,περιφραγμέ-

νο,3ΔΣΚWC.Τηλ.:6987

473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικίακοντάστο7οΔη-

μοτικό,75τ.μ.,μευπό-

γειο75τ.μ.καιοικόπε-

δο200τ.μ.,48.000ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

λείται μονοκατοικία 80

τ.μ. σε οικόπεδο 1000

τ.μ., με θέα το ποτάμι,

και τα δύο μαζί ή με-

μονωμένα. Τηλ.: 6981

058526.

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα

4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο, με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδο-
μή.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.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδηγός με γνώ-
σεις πληροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή,
5νθήμερη,συνεχέςωράριο,βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄
κατηγορίαςθααξιολογηθείιδιαιτέρως.Αποστολήβιογρα-
φικούστοe-mail:kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στοτηλ.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.



ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται

μονοκατοικία δύο διαμερί-

σματα από 70 τ.μ. ισόγειο

και70τ.μ.1οςόρ.,μεεξω-

τερική σκάλα, σε οικόπεδο

595τ.μ.,πάνωστονκεντρι-

κόδρόμο,10λεπτάαπότη

Βέροια, δίπλα από τονΑγ.

Γεώργιο. Τιμή 85.000 ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:2310

864983&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

95 τ.μ., 3ος όρ., καταπλη-

κτική θέα, ανακαινισμένο,

χωρίς ασανσέρ, ατομική

θέρμανση, κουφώματα ε-

νεργειακά, μπαλκόνια γύ-

ρω-γύρω. Τιμή 45.000 ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:6992

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κόπεδο

250 έως 1000 τ.μ. για α-

ντιπαροχή στην πόλη της

Βέροιας, εκτός απο Εργα-

τικές κατοικίες. Τηλ.: 6945

122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  μεγάλη

ευκαιρίαπωλείταιοικόπεδο

2 στρέμματα, άρτιο και οι-

κοδομήσιμο, με νερό, ρεύ-

μα, σε πολύ ωραία θέση.

ΤιμήΜΟΝΟ 30.000 ευρώ.

Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ο ι κ όπ ε -

δο στη Μέση Βέροιας, 6

στρέμματα, τιμή 130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο

τουΔιαβατούοικόπεδο205

τ.μ.,αξία5.500ευρώ.Τηλ.:

6942067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην

οδόΘεσ/νίκης, σε τιμή ευ-

καιρίας.Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙπεριίτερο,στηνπλα-

τεία Καπετανίδη λόγω συ-

νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972

670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο

διαμέρισμα 76 τ.μ. επί της

οδού Γρεβενών 11 και Ερ-

μού γωνία, πραγματικός

λουλουδότοπος, με καλο-

ριφέρ, κλιματισμό, χώρο

πάρκινγκ, δίχως κοινόχρη-

σταστηΒέροια.Πληρ.τηλ.:

6949215864.

ΖΗΤΩ  γ ια  ενο ικ ίαση

γκαρσονιέρα40τ.μ.έως50

τ.μ. στη Βέροια, χωρίς έπι-

πλα. Τηλ.: 6939 581580 κ.

Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ

8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1Δ-

ΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη

(κρεβάτι, καναπές, ντουλά-

πα, σαλονάκι κενρική θέρ-

μανση και κλιματιστικό,TV,

ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,

λουτρό κομπλέ) .  Πληρ.

τηλ.: 6973015833 (08.00-

13.00και17.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργιαγέφυρα«Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,

φροντιστήριο, ή εργαστήριο

και υπηρεσίες. Είναι ανα-

καινισμένοι, 2WC και λο-

γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους

18. Τηλ. 23310 23140 &

6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικός χώρος

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

δίπλα στα Αστικά. Τηλ.:

6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-

ξί,Μηχανικός αυτοκινήτων,

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,

από επιχείρηση στη Βέροια

για πλήρη απασχόληση. Ι-

κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ.

επικοινωνίας: 2331071553

& 2331062900. Ώρες επι-

κοινωνίας::9:00με18:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέμα-

τος «ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ» ζητά

οδηγούς μπετονιέρας, οδη-

γούς επικαθήμενου και χει-

ριστές αντλίας σκυροδέμα-

τος. Τηλ.: 6948 549279 &

2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλοςγια

εργαστήριο επεξεργασίας

κρεάτων,καθώςκαιοδηγός

με επαγγελματικό δίπλωμα.

Πληρ.2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για

σέρβις σε καφέ-μπαρ.Πλη-

ροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέ-

ροια που δραστηριοποιείται

στοχώροτηςενοικίασηςκαι

εγκατάστασης σκαλωσιών,

αναζητά άμεσα τεχνίτες για

εργασία. Για περισσότερες

πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να επικοι-

νωνούνστοτηλέφωνο6947

071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι

γραφείου με γνώσεις Η/Υ

και επιπλέον άτομα για την

παραγωγή ιδιωτικής εται-

ρίας. Τηλ.: 6974 312313,

6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να

γνωρίζει μισθοδοσία κατά

προτίμηση του προγράμ-

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.

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



ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γρα-

φείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932

245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει

τη φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24ωρη βάση. Τηλ.:

6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελ-

ματικό γερμανικής κατασκευής με

φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε

άριστηκατάσταση.Τηλ.επικοινω-

νίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυ-

βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώ-

μα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος,

κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά

σύντροφο έως68 ετώνμε τα ίδια

χαρακτηριστικάγιαμίαουσιαστική

σχέση ζωής.Μόνοσοβαρέςπρο-

τάσεις.Τηλ.:6996202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υπο-

χρεώσεις ζητάΚυρία έως 50 ετών

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.



www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202012

P Κι αρνί να μην φάμε, όλον τον 
Απρίλη θα τον φάμε…

 
P Ο εγκλεισμός λόγω κορωνοϊού 

φέρνει έξαρση της ενδοοικογενειακής βί-
ας. Εμείς προνοήσαμε: εγώ σπίτι, αυτή 
στη μάνα της.

 
P Επικοινωνούμε με τηλεδιάσκε-

ψη.
 
P Α! Και δεν είναι πάντα κακή η εν-

δοοικογενειακή βία. Αρκεί να μπορεί να 
υπάρξει ισορροπία, για αμφίπλευρη ε-
κτόνωση.

 
P Οι ειδικοί αναφέρουν ότι σε πε-

ριπτώσεις εγκλεισμού είναι φυσιολο-
γικό να μιλάμε σε κατοικίδια και φυτά. 
Απευθυνθείτε στον ψυχίατρό σας μό-
νο αν αρχίσουν να σας απαντάνε.

 
P Μπορεί να βγούμε από την κρίση ως μη ευπα-

θείς ομάδες πληθυσμού. Αλλά θα παραμείνουμε στις 
ευτραφείς ομάδες πληθυσμού.

 
P Να δείτε ότι τελικά το πολύ το ξύλο θα το 

φάει ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
 
P Εμείς εκείνη την ανοσία της αγέλης την έχουμε 

στις εξόδους του Πάσχα. Σε ανοησία.
 

P Να πάμε να ψήσουμε αρνί και δεν φοβόμα-
στε τίποτε.

 
P Η φετινή Πρωτομαγιά θα εορταστεί δύο σε ένα 

με τον Δεκαπενταύγουστο.
 
P Δεν είναι αργία, είναι απραγία και αφαγία.
 
P Θα μας αφήσουν να βγούμε και δεν θα χωρά-

με να βγούμε από την πόρτα του σπιτιού μας.
 
P Και πόσους να χωρέσουν κομμωτήρια και 

κουρεία;

 
P Η κρίση μετά την υγειονομική κρίση θα είναι 

κομμωτική.
 
P Κινδυνεύουμε να γίνουμε το έθνος χωρίς 

ξανθές.
 
P Και:
 
Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει ο Τοτός.
«Ναιιιι;» λέει ψιθυριστά
«Δώσε μου σε παρακαλώ τον πατέρα σου» λέει 

ένας κύριος.
«Δεν μπορεί τώρα, είναι απασχολημένος» ψιθυ-

ρίζει ο Τοτός.
«Καλά παιδί μου, δώσε μου τη μητέρα σου»
«Δεν μπορεί τώρα, είναι και αυτή απασχολημένη» 

ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Δεν πειράζει δώσε μου τον παππού» ξαναλέει 

ο κύριος.
«Δεν μπορώ ούτε αυτόν, κύριε, είναι απασχολη-

μένος» ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Εντάξει δώσε μου τότε τη γιαγιά»
«Είναι απασχολημένη κι αυτή» ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Καλά παιδί μου τι κάνουν επιτέλους;» ρωτάει ο 

κύριος.
«Ψάχνουν να με βρουν…»!

Κ.Π.

Την λήψη άμεσων μέτρων στήριξης 
των αγροτών, προς  αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων στην αγροδιατροφική αλυ-
σίδα, ζητά ο πρόεδρος και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημα-
θίας, από την κυβέρνηση, με επιστολή, 
στην οποία αναφέρουν :  

«Η άνευ προηγούμενου κρίση που 
αντιμετωπίζει  η Ελλάδα, η Ευρώπη, αλ-
λά και γενικότερα η παγκόσμια κοινότητα 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έχει 
αντίκτυπο, εκτός της καθημερινότητας 
και στο αγροκτηνοτροφικό κλάδο.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η άμεση 
λήψη αποφάσεων, μετά από συντονι-
σμένες ενέργειες και μέτρα  στήριξης του 
αγροτικού εισοδήματος για  την ελαχιστο-
ποίηση απωλειών, μέτρα στήριξης σε μη οριζόντια βάση, τα οποία θα 
συμβάλουν στην αύξηση της ρευστότητας και την αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.  

Την οικονομική εξαθλίωση ε-
ξακολουθούν να βιώνουν οι πα-
ραγωγοί της Ημαθίας οι οποίοι 
παραμένουν απλήρωτοι από τις 
περσινές ζημιές που προκάλεσε 
στις καλλιέργειες η φονική κακο-
καιρία της 10ης Ιουλίου, παρά τις 
όποιες υποσχέσεις από κυβερνη-
τικά στελέχη  για συντόμευση των 
διαδικασιών και αποπληρωμής 
των παραγωγών.

Σε επικοινωνία που είχαμε 
(χθες) με υψηλόβαθμα στελέχη 
του ΕΛΓΑ, μας ενημέρωσαν ότι 
στην πληρωμή που θα γίνει πριν 
το Πάσχα, δεν θα συμπεριλαμ-
βάνονται οι αποζημιώσεις από τις 

ζημιές της 10ης Ιουλίου. 
Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός αυτό, αν αναλογιστούμε ότι ο 

νομός  κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μεγάλο ποσοστό 

παραγωγών, δεν συγκόμισε ούτε το 5% της συνολικής παραγωγής, σε 
συνδυασμό με τις τεράστιες και ανεπανόρθωτες ζημιές που υπέστη το 
φυτικό κεφάλαιο (Ένταξη στα ΠΣΕΑ), αλλά ακόμη λαμβάνοντας υπό-
ψη,  την καθυστέρηση των πληρωμών εξισωτικών και συνδεδεμένων 
ενισχύσεων, του υπόλοιπου για το Κομφούζιο, την επιστροφή ΦΠΑ, τις 
όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν σχετικά με τα καλλιεργητικά δάνεια, 
και τις εκκρεμότητες οφειλών προς αυτούς από τους συνεταιρισμούς 
(εξόφληση παραγωγής 2019), οδηγούν τους παραγωγούς σε απόγνω-
ση και οικονομική καταστροφή, καθώς η έλλειψη ρευστότητας, αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο για τη νέα καλλιεργητική περίοδο που ήδη έχει ξεκι-
νήσει και αναμένεται δύσκολη, πέραν των προαναφερθέντων, έρχεται 
να προστεθεί και το ορατό  πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών 
με ότι συνεπάγεται αυτό για την τρέχουσα παραγωγική σεζόν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
Καλούμε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, τους βουλευτές Ημαθίας, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ να δώσουν άμεσες λύσεις στα 
φλέγοντα προβλήματα μας. 

Μένουμε σπίτι… Μένουμε στα χωράφια… Μένουμε και απλήρωτοι 
!!!» 

Λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των αγροτών, ζητά από την 
Κυβέρνηση ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας

-Μένουμε σπίτι… Μένουμε στα χωράφια… Μένουμε και απλήρωτοι, τονίζουν σε επιστολή τους
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