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Θετικά μηνύματα για το 
σχολείο με την έντονη 

σφραγίδα Διαμαντόπουλου
  Σημαντικές ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του 
προϊσταμένου της πρωτ/μιας εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας 
Διονύση Διαμαντόπουλου στον ΑΚΟΥ 99,6. Τα στοιχεία 
που κατέθεσε για την καθολική συμμετοχή των δασκάλων 
της Ημαθίας στο πρόγραμμα, η πρωτοβουλία της Ημαθίας 
να συστήσει μια «τράπεζα θεμάτων» από τις εργασίες που 
θα καταθέτουν ηλεκτρονικά οι δάσκαλοι καταδεικνύουν 
την εξαιρετική δουλειά που κάνουν στην υπηρεσία του. 
Σε μια περίοδο μιζέριας και γκρίνιας εν μέσω καραντίνας 
κορωνοϊού, ο κ. Διαμαντόπουλος με αισιόδοξη διάθεση, 
«έστιψε» και έβγαλε απόσταγμα θετικών αποτελεσμάτων 
και συμπερασμάτων από την κατάσταση και έστειλε το 
μήνυμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι ακόμη και στην πιο μεγάλη κρίση, η εμπειρία και 
η ψυχραιμία μπορούν να δώσουν λύσεις και διεξόδους 
σε προβλήματα που θα μπορούσαν να στέκονται ως 
ανυπέρβλητα εμπόδια. «Ουδείς αναντικατάστατος και 
απαιτείται αλλαγή για φρέσκιες ιδέες» είπε με περίσσια 
σεμνότητα λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησής του, 
ωστόσο αυτό που κατάφερε τόσα χρόνια είναι η σφραγίδα 
της παρουσίας του στην διεύθυνση να μείνει έντονη, όχι 
μόνο για τους συναδέλφους του, αλλά και για όλη την 
τοπική κοινωνία.  
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Κατά 35% μειώθηκε η εγκληματικότητα
το α΄ τρίμηνο του 2020

Περαιτέρωμείωση της  εγκληματικότητας κατέγραψε
ηΕΛ.ΑΣ. τονΜάρτιο του 2020,πουσημαίνει λιγότερες
ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις και κλοπές τροχοφόρων
σεσύγκρισημετοαντίστοιχοπερσινόδιάστημα,ενώήδη
υπήρξεμιαμείωσηστουςβασικούςδείκτεςεγκληματικό-
τηταςτοα’δίμηνοτου2020.

Ειδικότεραστηνεπικράτεια,σύμφωναμετοΑστυνομι-
κόδελτίο,καταγράφηκαντονΙανουάριοκαιΦεβρουάριο:

-151λιγότερεςληστείες(244έναντι395,μείωση38,23%)
–2.588λιγότερεςκλοπέςκαιδιαρρήξεις (4.391έναντι

6.979,μείωση37,08%)
-602 λιγότερες ΚλοπέςΤροχοφόρων (1.185 έναντι

1.787,μείωση33,69%)
Συνολικάτοα’τρίμηνοτου2020στουςβασικούςδείκτεςεγκληματικότηταςκαταγράφονταιταακόλουθα:
-424λιγότερεςληστείεςστηνεπικράτεια(790έναντι1.214,μείωση34,93%)
–2.753λιγότερεςΚλοπέςκαιδιαρρήξειςστηνεπικράτεια(17.635έναντι20.388,μείωση13,50%)
-1.098λιγότερεςκλοπέςτροχοφόρωνστηνεπικράτεια(4.317έναντι5.415,μείωση20,28%),πληντηςΘεσσαλονί-

κηςπουσημειώθηκαν34επιπλέον(677έναντι643,αύξηση5,29%)
Παράλληλα, κατά τοα’ τρίμηνο2020 εξιχνιάστηκαν11.026υποθέσεις τουκοινούκαι οργανωμένου εγκλήματος,

έναντι10.827πέρυσι,πουαφορούνσεολόκληροτοφάσματηςεγκληματικήςδραστηριότητας.

Προσχολική αγωγή
από το σπίτι

Mια νέα σελίδα στο facebook με τίτλο «προσχολική
αγωγήαπότοσπίτιστοδήμοΝάουσας”δημιούργησετο
ΝομικόΠρόσωποΚοινωνικήςΠροστασίας καιΑλληλεγ-
γύης τουΔήμου,πουαπευθύνεται στις οικογένειες των
εγγεγραμμένωνπαιδιώνστουςΠαιδικούςκαιΒρεφονηπι-
ακούςΣταθμούς τουΚέντρουΚοινωνικήςΠροστασίας&
Αλληλεγγύηςαλλάκαισεόλεςτιςοικογένειεςκαιταπαι-
διά τηςπόληςμεσκοπόναδώσει ιδέεςγιαδημιουργική
απασχόληση τωνπαιδιών, μετά το κλείσιμο τωνδομών
λόγωκορονοϊού,όπωςενημερώνειηπρόεδροςΣτ.Αρα-
μπατζή.Καιπροσθέτει ότι τοπροσωπικό και οι παιδα-
γωγοί, γνωρίζουνπόσο σημαντική είναι η δημιουργική
απασχόληση για την υγιή και χαρούμενη γεμάτηαγάπη
ανάπτυξητωνπαιδιώνκαιπαρέχουνστήριξηκαιβοήθεια
στουςγονείςαυτέςτιςδύσκολεςμέρες.

Επαγγελματίεςκαι
στηνπροσφορά!
Ακόμα και απόμακριά μπορούμε να

βοηθήσουμε κι αυτό έχει αποδειχθεί σε
όλεςτιςκρίσειςπουπερνάειηχώραμας.
Έτσικαιτώρα,επαγγελματίεςτηςΒέροι-
ας, είτε  ράβουν μάσκες, είτε διαθέτουν
υλικά και η, απόκαρδιάςπαραγωγή,δι-
οχετεύεται εκείόπουυπάρχουνανάγκες,
αυτότονδύσκολοκαιρό...Όσουπάρχουν
άνθρωποι, υπάρχει ελπίδα για το καλύ-
τερο!

Ιστορικές  θα μείνουν
οι συνεδριάσεις του Δη-
μοτ ι κού  Συμβουλ ίου
Βέροιας, τις ημέρες της
πανδημίαςπου διανύου-
με κλεισμένοι στασπίτια
λόγω κορονοϊού. Και θα
μείνουν ιστορικές,  όχι
για την βαρύτητα ή ση-
μαντικότητα των θεμά-
τωνκαι τωναποφάσεων,
αλλά για τον τρόπο της
συνεδρίασης, χωρίς φυ-
σική παρουσία συμβού-
λων στην αίθουσαώστε
να αποφευχθεί ο συνω-
στισμός.Δια περιφοράς
καταρχάς και μέσω τηλε-
διάσκεψηςστησυνέχεια,
αφού με την ευκαιρία ε-
πισπεύσθηκε και η αξι-
οποίηση –χρήση της τε-
χνολογίας.

Αυτόσυμβαίνει σήμερα…Καιπού να τοφανταζόταν,
οι δημοτικοί σύμβουλοι της δεκαετίας του 1950,πουδεν
είχαν καλά-καλά ούτε αίθουσεςσυνεδριάσεων, μικροφω-
νικέςκαι ιντερνετ,ότικάποτεθασυνεδρίαζαναπόκοινού,
μπροστάσεμιαοθόνη…

Τοσχόλιο των καιρώνπου αλλάζουν,προέκυψε από
μιαφωτογραφίατουΔημοτικούΣυμβουλίουτου1958,που
αλιεύσαμεαπό τησελίδαΠαλιέςφωτογραφίες τηςΒέροι-
ας.Στάλθηκεαπό τονβεροιώτηΓιώργοΜπεμπέτσο,από
τοΦωτογραφικόαρχείοτουπαππούτουΕυάγγελουΓαλα-
νόπουλου,πατέρατηςμητέραςτου,Αλκμήνης.

Είναι μια σπάνια φωτογραφία, κάτω από την οποία

σημειώνειτόσοοίδιοςόσοκαιφίλοιτηςσελίδας,πληρο-
φορίεςγιαταπρόσωπαπουεικονίζονται,όπως:

Οκ.ΓιώργοςΚαλογήρου(στηνεπάνωδεξιάγωνία)θα
μπορούσε να μας διαφωτίσει για τους εικονιζόμενους.Ο
παππούςμουΕυάγγελοςΓαλανόπουλοςκαθήμενοςπρώ-
τοςαπόδεξιά.

KostasKallaras:Αριστερά της κυρίαςΑναστάσιοςΚο-
τζαδάμης.

ΔίπλαστονΓ.ΚαλογήρουοΕυθ.Τσελέπογλου.
ΜπροστάτουοΚοτρίδηςκαιπίσωδεξιάαπόΑντ.Κεμι-

τζέ,οΧατζηκοκόλης
(Καιβέβαιαόποιοςαναγνωρίζειπρόσωπα,μαςενημε-

ρώνει…)

ΑπότοΔημοτικόΣυμβούλιοτου1958,
στιςτηλεσυνεδριάσειςτου2020

Γάντια,μάσκες,μαντηλάκια
μιαςχρήσηςκαιάλλασχετικά,
ΜΟΝΟΝστονπράσινοκάδο

απορριμμάτων!
Τόσοδύσκολο;;;
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Δ. Διαμαντόπουλος στον ΑΚΟΥ 99.6: 
H Ημαθία είναι από τις πρώτες σε συμμετοχή εκπαιδευτικών, 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με ποσοστό 97%
-Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά  και το ψηφιακό αποθετήριο εργασιών

Για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που 
εφαρμόζεται λόγω του κορωνοϊού, μίλησε χθες Τρίτη, ο 
προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. 
Ημαθίας Διονύσης Διαμαντόπουλος, στην μεσημεριανή 
ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ του ΑΚΟΥ 
99.6.  Ο κ. Διαμαντόπουλος, ανέφερε στοιχεία για την υ-
ψηλή συμμετοχή των συναδέλφων του στην Ημαθία, τους 
τρόπους που προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα 
που ανακύπτουν από τις αδυναμίες του συστήματος και 
την πρωτοβουλία της Ημαθίας για την δημιουργία μιας 
«τράπεζας θεμάτων». Υπογράμμισε την παιδαγωγική 
αξία της δια ζώσης εκπαίδευσης στην σχολική τάξη και 
την αναντικατάστατη σχέση δασκάλου-μαθητή, ωστόσο 
πρότεινε την άμεση αξιοποίηση του προγράμματος σε 
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος έδωσε την 
εκτίμησή του για την επάνοδο στα σχολεία και μίλησε για 
την ολοκλήρωση του δικού του υπηρεσιακού κύκλου με 
την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησής του.

Ποια είναι η κατάσταση με την εκπαίδευση των 
παιδιών  του δημοτικού σχολείου, δεδομένου ότι το 
ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στους μαθητές λυκείου ;

Πράγματι τα φώτα του ενδιαφέροντος έχουν πέσει 
στους μαθητές λυκείου και ειδικά σε αυτούς που θα δώ-
σουν πανελλήνιες εξετάσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνε-
ται μια τεράστια προσπάθεια και για τα παιδιά στις άλλες βαθμίδες. 

Ως  προϊστάμενος είστε ευχαριστημένος με την συμμετοχή 
των συναδέλφων σας στο πρόγραμμα;

Είμαι πραγματικά περήφανος γιατί η Ημαθία έχει από τα υψη-
λότερα ποσοστά συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα, σε 
ποσοστό που φτάνει στο 97% και μάλιστα σε ένα πρόγραμμα που 
είναι εθελοντικό-προαιρετικό και δεν υποχρεώνει το υπουργείο τον 
εκπαιδευτικό. Αξιοσημείωτο ότι οι δάσκαλοι της Ημαθίας πριν ακόμη 
το υπουργείο θέσει σε λειτουργία το εξ αποστάσεως πρόγραμμα 
είχαν συστήσει τα τμήματά τους και είχαν επικοινωνία με τους μα-
θητές. 

Έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για την συμμετοχή στο 
εξ αποστάσεως πρόγραμμα που αφορούν την Ημαθία;

Εβδομαδιαία γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων από του δι-
ευθυντές των σχολείων και η ενημέρωση που έχω είναι με στοιχεία 
της προηγούμενης Παρασκευής 3 Απριλίου. Αυτή την στιγμή λει-
τουργούν στην Ημαθία περίπου 1.500 ψηφιακά τμήματα-τάξεις στα 
οποία διδάσκουν καθημερινά 971 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτή-
των(δάσκαλοι, φυσικής αγωγής, αγγλικών, γερμανικών, εικαστικών 
κλπ) και συμμετέχουν στα μαθήματα αυτά περίπου 6.500 μαθητές. 
Από μόνοι τους αυτοί οι αριθμοί δεν λένε τίποτα. Αν λάβουμε όμως 
υπόψη συγκριτικά ότι στην Ημαθία λειτουργούν κανονικά 620 τάξεις 
δημοτικού σχολείου και ήδη έχουμε 1.500 ψηφιακές τάξεις, σημαίνει 
ότι σε κάθε μία κανονική τάξη έχουν δημιουργηθεί 2 και πλέον ψη-
φιακές με τα ίδια παιδιά, αλλά με διαφορετικά μαθήματα. Στους 971 
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τους 1.400 
που έχουμε συνολικά στην Ημαθία, θα πρέπει να μην υπολογίζουμε 
τους νηπιαγωγούς που ενώ συμμετέχουν δεν καταγράφονται από 
το υπουργείο. Επομένως είμαι σε θέση να σας πω ότι σε ποσοστό 
97% συμμετέχουν οι συνάδελφοί μου στο πρόγραμμα και είμαι 
πραγματικά περήφανος γι’ αυτό, αφού είναι μια απάντηση σε δημο-
σιογράφους των Αθηνών που άκριτα κατηγορούν τους εκπαιδευτι-
κούς για αποχή από το πρόγραμμα. 

Υπάρχει εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τα παιδιά του νη-
πιαγωγείου;

Ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί από το υπουργείο  πλαί-
σιο για την προσχολική αγωγή, οι νηπιαγωγοί εφαρμόζουν κανονικά 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι κάτι που το αγκάλιασαν γο-
νείς και μαθητές και το στηρίζουν με μεγάλη θέρμη.  

Γίνεται κανονική διδασκαλία στα ψηφιακά τμήματα;
Καταρχάς να επισημάνω ότι στόχος του υπουργείου Παιδείας, 

αλλά και οι οδηγίες της υπηρεσίας μας προς τους συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς δεν είναι να υποκαταστήσουν την διδασκαλία στην 
τάξη. Αφενός η διδασκαλία με τον δάσκαλο στην τάξη δεν υποκαθί-
σταται από μία οθόνη, αφετέρου δεν είναι τουλάχιστον στο δημοτικό 
σχολείο αυτοσκοπός να καλυφθεί η ύλη με το εξ αποστάσεως πρό-
γραμμα, όπως μπορεί να ισχύει π.χ. στην Γ’ Λυκείου. Για εμάς το 
σημαντικό είναι να αισθάνεται ο μαθητής τον δάσκαλο κοντά του και 
μέσα από ασκήσεις, φυλλάδια, αλλά και τις ερωτήσεις των μαθητών 

να διατηρείται η επαφή του παιδιού με το σχολείο και τον δάσκαλο. 
Πρωτίστως σκοπός μας είναι η ψυχολογική υποστήριξη των μαθη-
τών σε αυτή την δύσκολη στιγμή που το παιδί δεν μπορεί να πάει 
στο σχολείο και γι’ αυτό έρχεται το σχολείο σε αυτό. 

Πώς αντιμετωπίζετε τις σοβαρές τεχνικές δυσκολίες που 
προκύπτουν κατά την λειτουργία του προγράμματος;

Πράγματι όταν το πρόγραμμα άρχισε να μαζικοποιείται και κλή-
θηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί να συστήσουν τις ψηφιακές τάξεις 
τους, το σύστημα δεν άντεξε. Έχουμε στοιχεία ότι ακόμη και στις 
1.30 μετά τα μεσάνυχτα ήταν στο σύστημα 12.500 εκπαιδευτικοί 
που προσπαθούσαν να στήσουν τις τάξεις τους. Παρόλο που η κα 
υπουργός μας ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη ότι το σύστημα συνεχώς 
αναβαθμίζεται, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να σηκώσει 
τόσο μεγάλη συμμετοχή. Ωστόσο η συμφωνία του υπουργείου με 
τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να εισέρχονται οι 
χρήστες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω του κινητού τους χω-
ρίς χρέωση, έχει ανακουφίσει αισθητά την κατάσταση που σιγά-σιγά 
ομαλοποιείται. 

Έχετε εικόνα σχετικά με τις ελλείψεις σε εξοπλισμό ή υπο-
δομής σε συνδέσεις ίντερνετ;

Αναμένω μέχρι σήμερα(Τρίτη) το μεσημέρι τις αναφορές των 
διευθυντών των σχολείων σε μια σειρά από ερωτήματα που τους έ-
χουν τεθεί από την υπηρεσία αναφορικά με τις ελλείψεις που έχουν 
εκπαιδευτικοί και μαθητές σε λάπτοπ, τάμπλετ και συνδέσεις ίντερ-
νετ, τις οποίες θα διαβιβάσουμε στο υπουργείο για να μεριμνήσει. 

Έχετε συνεργασία με τους δήμους στο συγκεκριμένο θέμα;
 Με την σχολική επιτροπή του δήμου Βέροιας και ειδικά τον 

πρόεδρο Θανάση Δέλλα, έχουμε άριστη συνεργασία, ενώ μου ανα-
κοίνωσε ότι ο δήμος θα μας προμηθεύσει άμεσα με 60 φορητούς 
υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο για να καλύψουμε τις πρώ-
τες άμεσες ανάγκες. Τους ευχαριστώ δημόσια και ευελπιστώ ότι και 
με την αποστολή εξοπλισμού από το υπουργείο, θα εξαλείψουμε 
στη Βέροια τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν. Φυσικά να αναφέρω 
και τις περιπτώσεις μαθητών από ευάλωτες ομάδες, που δεν α-
νταποκρίνονται στις προσκλήσεις των σχολείων για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα. Μάλιστα υπάρχει η πρόθεση να τους εφοδιάσουμε με 
υπολογιστές από τα εργαστήρια των σχολείων για να συμμετέχουν 
ακόμη περισσότεροι, αφού το ποσοστό συμμετοχής τους φτάνει στο 
75%, το οποίο είναι ικανοποιητικό, αλλά επιθυμούμε να πείσουμε 
και τους λίγους που είναι εκτός, να συμμετέχουν.

Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια «ανισορροπία» στο φόρτο εργα-
σίας προς τους μαθητές, αφού μαθητές με «εξοικειωμένους» 
στην τεχνολογία δασκάλους κάνουν αρκετή δουλειά, ενώ 
υπάρχουν και περιπτώσεις που λόγω έλλειψης γνώσεων του 
δασκάλου τα παιδιά έχουν ελάχιστη δουλειά. Πώς το αντιμετω-
πίζετε;

Η προαιρετικότητα, αλλά και ο τρόπος που κάνει ο κάθε εκπαι-
δευτικός το μάθημα δημιουργεί τέτοιες ανισορροπίες, γεγονός που 
συναντάται και στις δια ζώσης τάξεις με την φυσιολογική διδασκα-
λία.  Η  συγκεκριμένη ωστόσο ανισορροπία θα μπορούσε μόνο 
να αντιμετωπιστεί με ένα ολοκληρωμένο ευρύ πρόγραμμα επιμόρ-

φωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και την δημιουργία μιας 
βάσης δεδομένων για τέτοιες περιπτώσεις. Στην Ημαθία 
έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα ψηφιακό αποθετήριο, όπου 
θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί από την επόμενη εβδομάδα 
να καταθέτουν δημιουργικές εργασίες που έχουν σκεφτεί 
για τα παιδιά της τάξης τους. Εκεί θα μπορούν να μπαί-
νουν άλλοι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν την γνώση ή την 
ευχέρεια να δημιουργήσουν μια τέτοια εργασία και να την 
πάρουν έτοιμη και να την χρησιμοποιήσουν στην τάξη 
τους. 

Τι θετικό μπορεί να αποκομίσει η εκπαίδευση από 
την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω του κορω-
νοϊού;

Αν και δεν είναι στο χέρι μου, θα ήθελα να καταθέσω 
μια συγκεκριμένη πρόταση. Είναι μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να συστηματοποιήσουμε την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση, όχι με τον φόβο επανάκαμψης του κορωνοϊού, 
αλλά για να υπηρετήσουμε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Έχουμε κάθε χρόνο μαθητές που αναγκάζονται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνουν στο σπίτι, από 
ένα χειρουργείο, ένα κάταγμα κλπ. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις μπορούμε να εφαρμόσουμε την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, μαθαίνοντας το πρόγραμμα τώρα και εξοι-

κονομώντας χρόνο και χρήμα, αφού δεν θα απαιτείται να πηγαίνει 
δάσκαλος στο σπίτι. Πραγματικά αν ήταν στο χέρι μου, θα έδινα 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, ενώ θα μπορούσαμε να το υποστηρί-
ξουμε και από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τι απαντάτε στους συναδέλφους σας που αντιτίθενται στο 
πρόγραμμα και θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος για την απώ-
λεια θέσεων εργασίας;

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Η ζωντανή διδασκα-
λία στην σχολική τάξη δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανέναν 
υπολογιστή ή οθόνη. Αυτό το θέλουν οι γονείς, η ίδια η κοινωνία 
και το απαιτεί η ίδια η πραγματικότητα. Η παιδαγωγική σχέση δεν 
μπορεί να υποκατασταθεί με κανέναν ψηφιακό τρόπο. Η δυναμική 
της τάξης και η αλληλεπίδραση είναι σημαντική, γι’ αυτό παρά τα 
τεχνικά προβλήματα του συστήματος συστήνουμε στους δασκάλους 
να ζητούν έστω μια φορά την εβδομάδα να ανοίγουν οι μαθητές την 
κάμερα για να βλέπουν ο ένας τον άλλο. 

Πότε εκτιμάτε ότι μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία;
Αν και δεν είμαι ειδικός, θα επικαλεστώ την δήλωση του Ηλία 

Μόσιαλου, του εκπροσώπου της Ελλάδας στους διεθνείς οργανι-
σμούς, που ανέφερε ότι αν ανοίξουν τα σχολεία τον Μάιο θα ήταν 
επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Το τεκμηριώνει στο γεγονός ότι τα 
παιδιά στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ασυμπτωματικά και θα μπο-
ρούσαν να μεταδώσουν τη νόσο. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με 
αυτά που διαβάζουμε, πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν πριν 
τα μέσα Μαΐου. Προτεραιότητα στην υγεία που είναι το υπέρτατο 
αγαθό και μετά θα μάθουν και τα γράμματα.

Ισχύει η ανακοίνωσή σας ότι είναι η τελευταία χρονιά σας 
στην υπηρεσία;

Οι κύκλοι στη ζωή μας, μέσα σε αυτούς και ο υπηρεσιακός, είναι 
για να κλείνουν. Αν ο κύκλος μείνει ανοιχτός, χάσκει και είναι άσχη-
μο πράγμα. Έτσι και για μένα έφτασε η στιγμή να κλείσει αυτός ο 
κύκλος και γι’ αυτό κατέθεσα την άιτηση για την συνταξιοδότησή 
μου. Θα παραμείνω στην θέση μου μέχρι την 31η Αυγούστου και 
από την επομένη θα είμαι συνταξιούχος. Ουδείς αναντικατάστατος 
και μάλιστα στον χώρο της εκπαίδευσης που χρειάζονται φρέσκιες 
ιδέες. 

Ήταν η παρούσα συγκυρία η δυσκολότερη στιγμή στην μα-
κρά πορεία σας στην διεύθυνση; 

Η πρώτη εξαιρετικά δύσκολη στιγμή ήταν το 2012-13, στο δεύ-
τερο μνημόνιο, όταν κληθήκαμε να στήσουμε τα σχολεία εκείνη την 
χρονιά με τους μισούς εκπαιδευτικούς, χωρίς αναπληρωτές. Τότε 
συνεδριάζαμε στην υπηρεσία και φεύγαμε στις 3 τα χαράματα! Η 
παρούσα κατάσταση είναι ανθρώπινα δύσκολη γιατί είναι τα παι-
διά και οι εκπαιδευτικοί ξεκομμένα από τα σχολεία. Είναι δύσκολο, 
όπως και για μένα που φανταζόμουν αλλιώς το τέλος της καριέρας 
μου, αφού σκόπευα να περάσω από όλα τα σχολεία και ήθελα να 
χαιρετήσω τους συναδέλφους προσωπικά έναν-έναν. Μάλλον θα 
αναγκαστώ να το πράξω μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Zήσης Μιχ. Πατσίκας
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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. 

 
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

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ευχαριστεί
Με μεγάλη επιτυχία  συνεχίζεται η πανελλήνια διαδικτυ-

ακή δράση του συλλόγου μας  “Αυτισμός είναι”, με αφορμή 
την παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Αποδοχής 
του Αυτισμού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου.  
Γονείς, θεραπευτές, εκπαιδευτικοί, γιατροί, φορείς και σύλ-
λογοι, ηθοποιοί , φίλοι από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά 
και την Αμερική ανταποκρίθηκαν στο διαδικτυακό κάλεσμα 
του συλλόγου μας, στέλνοντας μηνύματα αγάπης, αποδο-
χής και στήριξης για τα άτομα του φάσματος. 

Παράλληλα με τη διαδικτυακή αυτή δράση, οι οικογέ-
νειες του συλλόγου με τα παιδιά και τους εκπαιδευτές του 
Κδαπ μεΑ  ΜΑμΑ,  στόλισαν τα μπαλκόνια με μπαλόνια 
γράφοντας πάνω μηνύματα αποδοχής και μετά τα άφησαν, 
γεμίζοντας τον ουρανό της πόλης μας με μπαλόνια στο πα-
γκόσμιο χρώμα του Αυτισμού, το ΜΠΛΕ. 

Ταυτόχρονα το ίδιο βράδυ η Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη φωταγωγήθηκε μπλε συμμετέχοντας για άλλη 
μια χρονιά στην παγκόσμια καμπάνια του Οργανισμού “ 
AutismSpeaks”  με το σύνθημα ‘ανάβω ένα μπλε φως για 
τον αυτισμό, τιμώντας με αυτό τον τρόπο το Σύλλογό μας 
και τα Άτομα του φάσματος . 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ  στο 7ο 12/θεσιο ολοήμερο 
δημοτικό σχολείο Βέροιας ,όπου μας αφιέρωσαν ένα μελο-
ποιημένο ποίημα  με τον τίτλο ‘Μια φορά’, με στίχους που 
έγραψε η μικρή μας φίλη  μαθήτρια της Γ΄τάξης  Μαρία- 
Γεωργία Κολοκάτση  και το  μελοποίησε και  το τραγουδά 
η μουσικός του σχολείου, η κυρία Σεβαστιανή Αχιλλέως 
με την παρακάτω συγκινητική αφιέρωση: ’Αυτισμός είναι 
να μπορείς να μοιράζεσαι στιγμές με τους ανθρώπους 
προσπαθώντας να τους κάνεις να καταλάβουν πως ,τα αυτιστικά παιδιά είναι μόνο διαφορετικά όπως διαφορετικοί είμαστε 
όλοι μεταξύ μας…τίποτα περισσότερο λιγότερο από αυτό’

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλο τον κόσμο που συμμετείχε στη δράση μας ,η οποία θα συνεχίζεται για όλο τον Απρίλη, 
αφού ολόκληρος ο μήνας είναι αφιερωμένος σε δράσεις ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό.

Ευχαριστούμε όλες τις διαδικτυακές ομάδες που προώθησαν τη δράση μας, καθώς και εκπαιδευτικούς από όλη την 
Ελλάδα, οι οποίοι στα διαδικτυακά μαθήματα με τους μαθητές τους , έκαναν αφιέρωμα στον Αυτισμό. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα τοπικά έντυπα και διαδικτυακά μέσα ,για τη συνεχόμενη στήριξη στο σύλλογό μας 
μέσω των αφιερωμάτων τους και της προώθησης των δράσεων μας.

Τέλος ευχαριστούμε τους γονείς – μέλη του συλλόγου, και τους εκπαιδευτές μας ,για τη συνεχή υποστήριξη και συμμε-
τοχή τους, αλλά κυρίως  ευχαριστούμε τα ίδια τα παιδιά μας, τα οποία ,παρόλο που η ζωή τους άλλαξε άρδην λόγω του 
κορονοϊού ,δείχνουν αξιοθαύμαστο κουράγιο και ωριμότητα απέναντι στη δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε !  

“ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”, ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ.
Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου 

Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό
Κδαπ μεΑ ΜΑμA

Μήνυμα του Κώστα Καλαϊτζίδη 
για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης σε μήνυμά του για την 
Παγκόσμια Ημέρα υγείας αναφέρει:

«Σαν σήμερα πριν από 72 χρόνια, το έτος 1948, επικυρώθηκε ο κανονισμός λει-
τουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μια καθοριστικής σημασίας πρωτοβου-
λία του ΟΗΕ για θέματα υγείας όλου του κόσμου. Έκτοτε καθιερώθηκε να τιμάται ως 
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η 7η Απριλίου και αφιερώνεται κάθε χρόνο σε κάποιο θέμα 
σχετικό με την υγεία. Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι αφιερωμένη στις Μαίες 
και στις Νοσοκόμες για το τεράστιο έργο που επιτελούν σε όλη την ανθρωπότητα, 
έργο που όλοι τιμούμε, αναγνωρίζουμε και δεν το κάνουμε μόνο μια φορά το χρόνο. 

Παράλληλα όμως, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας δεν γίνεται να μην ταυτιστεί 
και να μην αφιερωθεί στο σύνολο του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού δυ-
ναμικού του πλανήτη μας, βεβαίως και της Ελλάδας, σε όλες και όλους που δίνουν τη 
μάχη κατά του κορονοϊού Covid-19 στα χαρακώματα των νοσοκομείων μας. Μια μάχη 
ζωής απέναντι σε έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό, που δυστυχώς γίνεται ακόμη άνισα 
διότι εδώ και χρόνια, δεν είχαμε φροντίσει να ενισχύσουμε και να σχεδιάσουμε υπο-
δομές, ούτε να θωρακίσουμε στελέχη, ούτε να εξοπλίσουμε νοσοκομεία. Κι αν κάπου 
υπήρξαν φωτεινές εξαιρέσεις, η σταδιακή απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας 
έμοιαζε με κανόνα και σήμερα εκτός από την ανάγκη της αυτοκριτικής, υπάρχει μια 
ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για άμεση δράση. Να στηρίξουμε, να ενισχύσουμε και να 
δυναμώσουμε δομές και στελέχη των νοσοκομείων μας διότι χωρίς αυτά τα ζητούμενα, αποδείχτηκε ότι η ανθρωπότητα δεν 
θα μπορούσε να δώσει καμία απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού. Ούτε σήμερα, ούτε στο μέλλον.

Η υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό της ζωής μας, που δυστυχώς εξακολουθούμε να το επικαλούμαστε μόνο όταν κιν-
δυνεύουμε να το χάσουμε. Αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε κυρίως μέσω της πρόληψης. Επιπλέον, η υγεία είναι δικαίωμα 
όλων των ανθρώπων χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς κανένα διαχωρισμό, χωρίς την παραμικρή διάκριση. Αυτά πρέπει να είναι 
βασικοί κανόνες πολιτικής και κυρίαρχη στάση ζωής, για όλους μας και να μην περιορίζονται μόνο σε ευχολόγια λόγω της επε-
τείου. Τουλάχιστον σε ότι με αφορά ως αντιπεριφερειάρχη και σε ότι μας αφορά ως Π.Ε. Ημαθίας και ως Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, αυτά είναι κυρίαρχα ζητούμενα, είναι βασική πολιτική και επιβεβαιωμένη προγραμματική προτεραιότητά μας.  

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, μια ακόμη φορά ευχαριστούμε με ευγνωμοσύνη, αυτούς που μάχονται για την υγεία 
όλων μας. Μένουμε σπίτι για να μπορέσουν αυτοί να μείνουν ζωντανοί για εμάς και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δίνουμε την υπόσχεση ότι και 
η επόμενη ημέρα θα μας βρει αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό τους». 



Νέο φορτίο υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας για 
όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορονοϊού στην Κεντρική Μακεδονία παρέλαβε και διένειμε σήμερα η 
Περιφέρεια, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λου Τζιτζικώστα.

Πρόκειται για το τρίτο φορτίο, που διανέμεται σε μια εβδομάδα για το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την Ελληνική Αστυνομία και την 
Πυροσβεστική.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζι-
κώστα, των Διοικητών της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας 
Παναγιώτη Μπογιατζίδη και Δημήτρη Τσαλικάκη, του Διευθυντή Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης Χρήστου Μπουλούμπαση και του Διοικητή Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρη Κοντογιάννη, 
διανεμήθηκαν μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και αντισηπτικά κρεμοσάπουνα.

Η διανομή έγινε στον αίθριο χώρο της έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, επί της Β. Όλγας 198 (Βίλα Αλλατίνι).

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «με το τρίτο φορτίο ειδών ατομικής 
προστασίας και υγιεινής έχουμε διαθέσει μέσα σε μια εβδομάδα στους 
συμπολίτες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας του κορονοϊού συνολικά 25 τόνους, και συγκεκριμένα 
2,5 εκατομμύρια ζευγάρια γαντιών, 200.000 χειρουργικές μάσκες, 30.000 

αντισηπτικά κρεμοσάπουνα και 20.000 αντισηπτικά. Καλύπτουμε ανάγκες 
των γιατρών, των νοσηλευτών, των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, 
των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών της Κεντρικής 
Μακεδονίας και συνεχίζουμε. Αντιλαμβανόμενοι τις ελλείψεις σπεύσαμε 
εγκαίρως να προμηθευτούμε υλικά για να καλύψουμε τις ανάγκες των 
συμπολιτών μας, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα κρούσματα του 
κορονοϊού. Όλους εκείνους που δίνουν τιτάνιο αγώνα για να περιορίσουν 
την εξάπλωση της νόσου και να προστατεύσουν εμάς τους υπόλοιπους, να 
μας κρατήσουν υγιείς και ασφαλείς, με αυταπάρνηση. Είναι οι σύγχρονοι 
ήρωες κι αυτό πρέπει να το θυμόμαστε κάθε μέρα και όταν βγούμε από 
αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. Πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτούς τους αν-
θρώπους στην πράξη κι όχι στα λόγια και να τους συνδράμουμε με κάθε 
μέσο στον εξαιρετικά δύσκολο αγώνα τους, υπό αντίξοες συνθήκες. Ως 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι 
περνά από το χέρι μας για να συνεχίσουμε την ενίσχυση του υγειονομικού 
προσωπικού και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ παράλ-
ληλα έχουμε αναλάβει σειρά δράσεων, όπως η τηλεϊατρική, η ψυχολογική 
στήριξη των πολιτών, οι διανομές υγειονομικού υλικού πόρτα πόρτα στις 
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε αυτή την 
κρίση να μην την περάσει κανένας μόνος του. Οι διανομές ειδών ατομικής 
προστασίας και υγιεινής θα συνεχιστούν, ενώ έχουμε προγραμματίσει δι-
ανομή ανάλογων φορτίων και για τους ιδιώτες γιατρούς και οδοντιάτρους, 

σε συνεργασία με τους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους της 
Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, προγραμματίζουμε την άμεση πόρτα 
πόρτα διανομή τροφίμων και έτοιμων γευμάτων σε 15.000 ευάλωτους 
συμπολίτες μας. Χρέος όλων είναι να μείνουμε στο σπίτι, να τηρήσου-
με τα περιοριστικά μέτρα και να συμβάλλουμε εμπράκτως στην προ-
σπάθεια να βγούμε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και το δυνατόν 
συντομότερα από αυτή την πανδημία».

Οι παραλήπτες του σημερινού υγειονομικού υλικού ευχαρίστησαν 
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα για 
τη στήριξη και επισήμαναν ότι η συνδρομή της Περιφέρειας είναι α-
ποφασιστική στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

Ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο  υπεύθυνος  για 
την σύνταξη τήρηση ενημέρωση  και λειτουργία του 
Εθνικού Κτηματολογίου  προκηρύσσει διαγωνισμό  για 
την μίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του  Υποκατα-
στήματος Βέροιας 

Ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο (Ν. 4512/2018)  προ-
κειμένου να στεγάσει την ως άνω υπηρεσία του, ενδιαφέ-
ρεται για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη της Βέροιας το  
οποίο πρέπει να πληροί τα εξής:

• Καθαρή ωφέλιμη επιφάνεια ακινήτου  στην πόλη της 
Βέροιας 800 τμ περίπου (ελάχιστο ισόγειο τμήμα χώρων 
εργασίας 150 τ.μ.).

• Να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες και να 
καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.

• Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων 
δεν πληρούν απόλυτα τις  λειτουργικές  απαιτήσεις, μπο-
ρούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνυποβάλλοντας με την 
προσφορά τους στοιχεία των επεμβάσεων στις οποίες προ-
τίθενται να προβούν ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο. 

• Το ακίνητο θα παραδοθεί   έτοιμα για χρήση, με ευθύ-
νη και δαπάνες του εκμισθωτή,  στον Φορέα το αργότερο 
εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμ-
βασης.

Η επιλογή του εκμισθωτή  θα γίνει με ανοικτή διαδικασία 
μεταξύ όσων υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ-
ΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123 «Έγκριση Κανονισμού για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ 2480β΄/27.6.2018),και τα  
αναφερόμενα στο τεύχος διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύ-
χος διακήρυξης από την  ηλεκτρονική διεύθυνση www.
ktimatologio.gr.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται σε σφραγισμένο 
φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη μέχρι 
06/05/2020 και ώρα 13:00 αποκλειστικά και μόνο στα  
γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου  (Λ. Μεσογείων 
288 Χολαργός , ΤΚ 15562, Αθήνα Χολαργός, Τηλ: 210-
6505707  Fax: 210-6537723  Υπηρεσία Πρωτοκόλλου).

Εξιχνίαση κλοπής
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το α-

πόγευμα της 30ης Ιανουαρίου 2020 διέρρηξε την είσοδο οικίας σε περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσε διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία.

Και ναρκωτικά και πρόστιμο για παραβίαση κυκλοφορίας
Συνελήφθησαν στις 6 Απριλίου 2020, το βράδυ στην Ημαθία, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 2 

αλλοδαποί άνδρες, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 36,5 γραμμαρίων. Επίσης 
σε βάρος τους βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του νέου κορωνοϊού. Προανάκριση διενεργεί 
το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας

Παραδόθηκαν από την Περιφέρεια μέσα σε μια εβδομάδα
25 τόνοι υγειονομικού υλικού 
και είδη ατομικής προστασίας 

στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής



Από φοιτητές, εκπροσώπους εστιών Πανεπιστημίων της 
χώρας, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Την περίοδο της «ατομικής ευθύνης» και του «μείνε στο σπί-
τι» τι έχει να προτείνει η κυβέρνηση σε εμάς τους φοιτητές που 
μένουμε εστίες; Να γυρίσουμε σπίτια μας, εν μέσω πανδημίας, 
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται 
κόντρα σε όποιες οδηγίες έχουν δοθεί περί περιορισμού των με-
τακινήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 Από τη στιγμή της ανακοίνωσης της κοινής υπουργικής 
απόφασης για διακοπή της λειτουργίας εστιών, λεσχών και πα-
νεπιστημιακών λεωφορείων, οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων 
και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους να 
μας διώξουν. Έφτασαν ορισμένες φορές στο σημείο να διαδίδουν 
ψευδείς φήμες για ύπαρξη κρουσμάτων στις εστίες και να προ-
σπαθούν έτσι να μας τρομοκρατήσουν, ενώ κόβοντας τη σίτιση 
και τα δρομολόγια των λεωφορείων, απειλώντας με διακοπή πα-
ροχής ρεύματος και νερού στα δωμάτια, μας εκβιάζουν έμμεσα, 
ώστε να σηκωθούμε να φύγουμε από μόνοι μας.

Οι φοιτητές κινητοποιηθήκαμε μέσω των συλλόγων οικοτρό-
φων πανελλαδικά παρά τις δυσκολίες της περιόδου. Μετά τις 
πρώτες αντιδράσεις, η κυβέρνηση όρισε πολύ αυστηρά κριτήρια 
για τη μεταστέγαση φοιτητών σε ξενοδοχείο με κρατική ευθύνη. 
Ακόμη και το μέτρο που ακολούθησε, για πληρωμένη την εφάπαξ 
μετακίνηση των εστιακών φοιτητών στα σπίτια τους, δεν έλυνε 
το πρόβλημα, αλλά θα έπρεπε να είναι προαιρετικό για όποιον 
φοιτητή επιθυμεί να μην παραμείνει στις εστίες. Μετά τη δημοσι-
οποίηση που πήρε το ζήτημα και τις συνεχιζόμενες πιέσεις από 
πλευράς φοιτητών βγήκε την Δευτέρα 30/3 νέα υπουργική οδηγία, 
που όρισε κάποιες εξαιρετέες ομάδες φοιτητών που μπορούν να 
μείνουν προσωρινά στις εστίες μέχρι την ολική εκκένωση τους.  
Όλες οι αποφάσεις, δηλαδή, που ακολούθησαν την αρχική ΚΥΑ 
κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση εκκένωσης των εστιών, δίνοντας 
απλά παρατάσεις.  Γιατί προσπαθούν τόσο πολύ να μας διώξουν 
από τα δωμάτιά μας;

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη  φορά που δεν ξέρουμε αν θα 
πεταχτούμε εκτός εστιών ή αν θα έχουμε ένα πιάτο φαΐ να φάμε. 
Κάθε φορά που καταθέτουμε τα χαρτιά μας για τις εστίες, δεν ξέ-
ρουμε αν θα μας δεχτούν και την επόμενη χρονιά. Γιατί, ως γνω-
στών οι εστίες δεν φτάνουν για όσους τις χρειάζονται και καταλή-
γουμε  να μετράμε τη φτώχια μας για ένα δωμάτιο.  Δεν ξέρουμε 
αν κάθε φορά το φαγητό της λέσχης θα φτάσει για όλους ή αν θα 
αποφασίσουν να σκληρύνουν τα κριτήρια των δικαιούχων και να  
περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να φάνε εκεί. 

Χρειάζεται να είμαστε σχετικοί με το ιατρικό επάγγελμα για να 
καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο μπορεί να συμβάλει στη διασπο-
ρά του ιού; Ποιος θα πάρει την ευθύνη εάν τις επόμενες μέρες 
χιλιάδες φοιτητές όλων των εστιών, που δεν έχουν κάνει το τεστ 
και δεν ξέρουμε αν είναι φορείς του ιού, κατευθυνθούν προς όλα 
τα μέρη της Ελλάδας και τον μεταδώσουν; Ποιος θα πάρει την 
ευθύνη αν ένας φοιτητής κολλήσει την οικογένεια του ή κολλήσει 
από αυτήν; 

Αν ασθενήσουμε, θα μας παραπέμψουν σε ένα διαλυμένο 
δημόσιο σύστημα υγείας  που γιατροί και όλο το νοσηλευτικό 
προσωπικό κάνει ότι μπορεί, αλλά δεν γίνεται να καλύψει τις ανε-
πάρκειες που υπάρχουν.  Ή ίσως ακριβώς επειδή επικρατεί αυτή 
η κατάσταση, να μας παραπέμψουν να μείνουμε σπίτι και να τα 
βγάλουμε πέρα μόνοι μας.

Το κράτος διώχνει τις ευθύνες από πάνω του στην στέγαση 
των φοιτητών από τη στιγμή που δεν πραγματοποιούνται μαθή-
ματα στις σχολές. Όπως διώχνει τις ευθύνες κάλυψης του δικαι-
ώματος σε δωρεάν περίθαλψη για όλους, δικαίωμα που κανένας 

ιδιώτης δεν μπορεί να καλύψει.
Η κυβέρνηση που καυχιέται για την γρήγορη λήψη μέτρων, δεν 

διστάζει να μας πετάξει εκτός εστιών.  Παραπάνω από την εξά-
πλωση της νόσου τους νοιάζει, φαίνεται, να χτυπήσουν τα δικαι-
ώματά μας. Γι’ αυτό δεν έχει προχωρήσει σε προλήψεις μόνιμου 
προσωπικού και σε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, 
που με ευθύνες δικιές της και όλων των προηγούμενων έχει φτά-
σει στην κατάσταση που είναι.  Αυτό που ενδιαφέρει το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας, όπως παραδέχονται ανοιχτά, είναι να μην 
κορυφωθεί η καμπύλη των κρουσμάτων και νοσήσει ταυτόχρονα 
το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, γιατί ήδη τα νοσοκομεία 
αναφοράς δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στις αυξημένες 
απαιτήσεις αντιμετώπισης της πανδημίας, με το προσωπικό να 
δουλεύει σε άθλιες συνθήκες. Εκμεταλλεύονται, μάλιστα, την 
πανδημία για να προχωρήσουν μέτρα σε βάρος όλων μας. Περι-
στέλλουν δημοκρατικά δικαιώματα, ελαστικοποιούν τις εργασιακές 
σχέσεις και συνεχίζουν την επίθεση τους.

Είμαστε μέσα στο άγχος για την εξέλιξη των πραγμάτων, για 
την κατάσταση της υγείας μας και την συνέχιση των σπουδών 
μας. Με αγωνία προσπαθούμε να σκεφτούμε τους καλύτερους 
τρόπους για να κινηθούμε στα περιορισμένα πλαίσια που μας 
θέτει η πανδημία. Δεν θα επωμιστούμε εμείς την διαχείριση της 
κατάστασης και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα δικαιώματά 
μας.

Διεκδικούμε να μείνουμε εστίες τηρουμένων όλων των μέτρων 
προστασίας και υγιεινής. Πρέπει να μας παρέχεται δωρεάν σίτιση, 
μετακίνηση, ζεστό νερό και θέρμανση με την ευθύνη του κράτους. 
Θα έπρεπε να δοθούν αντισηπτικά, καθαριστικά, γάντια, μάσκες 
χωρίς την ατομική  οικονομική επιβάρυνση του καθενός, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουμε πρόσβαση σε αυτά.

Δεν μας αρκούν οι προφορικές δεσμεύσεις των πρυτανικών 
αρχών και οι παρατάσεις μέρα-με τη μέρα, θέλουμε να παρθεί η 
απόφαση πίσω.

Η ΟΕΝΓΕ έχει καταγγείλει το μέτρο αυτό ως επικίνδυνο, χωρίς 
όμως να θορυβείται κανένας υπεύθυνος.

Καλούμε όλο τον κόσμο να πάρει θέση, φοιτητικούς συλλό-
γους, σωματεία, ιατρικούς φορείς. 

Δεν γίνεται τέτοιες αποφάσεις να μένουν στο απυρόβλητο, για-
τί θα τις βρούμε μπροστά μας και μετά.

Επειδή δεν θέλουμε να νοσήσουν οι γονείς μας, οι παππούδες 
μας ή οποιοσδήποτε έρθει σε επαφή μαζί μας, επειδή δεν θέλομε 
να χάσουμε το σπίτι μας, επειδή θέλουμε ένα σύστημα υγείας που 
να τους καλύπτει όλους, απαιτούμε: 

-ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΙ ΕΣΤΙΕΣ!
-ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ
- ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕ-

ΣΧΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
-ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ-ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
-ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
- ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ! ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ!
Βογιατζή Βάσω, εστίες ΑΠΘ Θεσσαλονίκης
Γκανέ Ειρήνη, εστίες ΔΠΘ Ξάνθης
Γεωργιάδης Δημάρατος, εστίες Άρτας
Δαμαλή Ελένη , εστίες Χανιών 
Ζάχαρης Βασίλειος, εστίες Άρτας
Κακάβας Χρυσόστομος, εστίες Άρτας
Καλλιντέρης Σεβαστιανός, εστίες ΔΠΘ Ξάνθης

Κατσιμπίνης Στάθης, εστίες ΔΠΘ Ξάνθης
Κατσιούλας Θωμάς, εστίες ΑΠΘ Θεσσαλονίκη
Μεϊδάνης Σπύρος, εστίες ΕΜΠ Αθήνα 
Νικολάου Μιχαήλ Αλκαίος, εστίες ΑΠΘ Θεσσαλονίκης
Ντίκινς Τζένη, εστίες ΔΠΘ Ξάνθης
Παπαχρήστου Ηλέκτρα, εστίες ΑΠΘ Θασσαλονίκης
Σαλικόπουλος Στέφανος, εστίες ΑΠΘ Θεσσαλονίκης
Σδούκου Όλγα, εστίες ΔΠΘ Ξάνθη
Τ. Σταμάτης, εστίες Άρτας
Χάρου Ειρήνη, εστίες Ιωαννίνων (Δόμπολη)
Χατζόπουλος Νίκος, εστίες ΑΠΘ Θεσσαλονίκης»
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Τετάρτη 8-4-2020
16:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-
65770

16:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 
(κάτω από τα αστικά) 23310-23023

16:30-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 21 23310-74374

21:00-08:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑ-
ΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
23310-66812

Φαρμακεία

ΕΣΕΕ: Αναστέλλονται 
οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και 
πληρωμής επιταγών 

Η ΕΣΕΕ ανακοινώνει προς τα μέλη της τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30 

Απριλίου 2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή με ημερομηνία λήξης/
πληρωμής από 31-3-2020 μέχρι 31-5-2020, κατά 75 ημέρες.

Η αναστολή ισχύει για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν κλείσει με κρατική εντο-
λή, είτε, βάσει ΚΑΔ, έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Για να ισχύσει η αναστολή, οι επιταγές αυτές πρέπει να κατατεθούν, στην η-
λεκτρονική πλατφόρμα του Τειρεσία, από τον εκδότη, τον κομιστή ή τους οπισθο-
γράφους, μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της ΠΝΠ (30 Μαρτί-
ου 2020) ή –για τους ΚΑΔ που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στους δικαιούχους- μέ-
σα σε 6 ημέρες από την ένταξή τους. Σε ότι αφορά την εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών προχώρησε σε διευκρινήσεις ως 
εξής: Α. Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που διαθέτουν 
ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων

1. Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκ-
δοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κλπ.), τα ΑΦΜ των οποίων 
εμπίπτουν στους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων και επιθυμούν να κάνουν 
χρήση της ρύθμισης, οι Τράπεζες θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα 
το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με την διαδι-
κασία υποβολής σχετικής δήλωσης.

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020.

2. Το χρονικό διάστημα από 31-3-2020 έως και την 7-4-2020 δεν θα λαμβά-
νεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των 
παραπάνω αξιογράφων.

3. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7-4-2020) 
δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.

4. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει 
υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/
πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

5. Εφόσον οι υπόχρεοι (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσε-
ων) επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν 
από την 7η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Β. Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων των οποίων οι ΚΑΔ θα 
υπαχθούν εντός Απριλίου 2020 στην περίμετρο των πληττόμενων επιχειρήσεων

1. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για 
επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους 
ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός 6 εργάσιμων 
ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.

2. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους 
ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά 
τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Γ. Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που δεν εμπίπτουν 
στις ως άνω κατηγορίες

Οι προαναφερθείσες διατάξεις της ΠΝΠ της 30.03.2020 δεν επηρεάζουν την 
εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων οι υπόχρεοι προς πληρωμή των 
οποίων δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.

Από τις σχετικές διατάξεις και τις παραπάνω διευκρινήσεις της Ένωσης Ελλη-
νικών Τραπεζών συνάγεται σαφώς ότι:

• Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές με ημερομηνία λήξης από 31 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου.
• Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με 

κρατική εντολή ή συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.
• Χωρίς την δήλωση στην πλατφόρμα ΕΕΤ/Τειρεσία, ακόμα και οι επιταγές των 

κλεισμένων/πληττόμενων επιχειρήσεων δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.
• Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην προστασία μελλοντικά βάσει διεύ-

ρυνσης των ΚΑΔ θα έχουν 6 εργάσιμες ημέρες να προχωρήσουν στην σχετική 
δήλωση. Μέχρι την αυτών των επιχειρήσεων στις πληττόμενες, οι επιταγές τους 
δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι, οι κομιστές των αξιογράφων που δεν 
θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ, θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατο-
μικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές 
αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν, εάν το σύνολο των αξιογράφων 
που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους 
το 2019. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ 
που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. 
Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με 
Υπουργική απόφαση.

Πέραν των παραπάνω, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι, εντός 
της ημέρας θα τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων 
για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή», η οποία προβλέφθηκε με το άρθρο 3 ΠΝΠ 30-
3-2020. Η ενίσχυση αυτή, σημειώνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την προκαταβολή 
φόρου που αποδίδουν οι επιχειρήσεις προς την εφορία, ούτε με την επιστροφή της.

Για την χορήγηση της ενίσχυσης, απομένει μόνο η δημοσίευση της Υπουργικής 
Απόφασης που θα καθορίσει τους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης, τις προϋ-
ποθέσεις χορήγησης, την διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, 
τον τρόπο καταβολής και επιστροφής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η ενίσχυση θα 
είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Σύμφωνα με την αναγγελία του Υπουργείου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
εισαχθούν, να δηλώνουν τον τζίρο τους που θα συγκρίνεται με μία σειρά από 
άλλα στοιχεία και άμεσα θα υπάρχει επιπλέον ρευστότητα στην επιχείρηση.

Το συνολικό κόστος του Μέτρου προς το παρόν ορίζεται στο 1 δις ευρώ. 
Παράλληλα αναμένεται και η οριστική έγκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής - και πιο συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού - καθώς 
συνιστά κρατική εγγύηση και επιδότηση και πρέπει να λάβει τη σχετική εξαίρεση.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
ΤΟ Δ.Σ.

Ανοιχτή επιστολή φοιτητών για την κυβερνητική απόφαση 
να κλείσουν οι φοιτητικές εστίες πανελλαδικά
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Το μήνυμα της 
“μάχης του Έβρου”

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Η «εισβολή» που επιχείρησε η Τουρκία στα 
σύνορα του Έβρου, με πολιορκητικό κριό τους 
μετανάστες, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, 
κατέληξε σε ήττα της Άγκυρας και περιφανή νίκη 
για την Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν από την απέλπι-
δα προσπάθεια του Ερντογάν να δημιουργήσει 
άμεσα έναν αντιπερισπασμό στις άσχημες ειδήσεις 
που λάμβανε από την Συρία. Εκεί, διενεργώντας, 
εντελώς παράνομα, στρατιωτικές επιχειρήσεις επί 
ξένου εδάφους, συνεργαζόμενος με ακραίες ισλα-
μιστικές οργανώσεις, επιδιώκει να δημιουργήσει 
ντε φάκτο τουρκικές ζώνες κατοχής, ανάλογες με 
αυτήν στην Κύπρο. 

Έως τώρα, ο «σουλτάνος» είχε πετύχει τον 
στόχο του, εκμεταλλευόμενος την αντιπαράθεση 
Ρωσίας-ΗΠΑ. Η αντεπίθεση, όμως, του στρατού του Άσαντ, με την συνδρομή της ρω-
σικής αεροπορίας, έφερε τον τουρκικό στρατό σε δεινή θέση. Η αύξηση των φερέτρων 
με Τούρκους στρατιώτες που επέστρεφαν από το μέτωπο της Συρίας βάρυναν την 
ατμόσφαιρα, και ιδιαιτέρως μετά το συντριπτικό ρωσικό πλήγμα που είχε αποτέλεσμα 
πάνω από 30 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Η Άγκυρα εσπευσμένως τράβηξε 
από το συρτάρι το μεταναστευτικό χαρτί, για να αλλάξει η ατζέντα της δημόσιας συ-
ζήτησης. Ταυτόχρονα, ήλπιζε ότι μια μαζική επέλαση μεταναστών εντός ελληνικού 
εδάφους θα δημιουργούσε πολιτική αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα και πίεση στην 
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, θα ανέβαζε αισθητά τα οικονομικά οφέλη από την Ευρώπη 
για τη συντήρηση των εκατομμυρίων μεταναστών που διαμένουν στην Τουρκία, αλλά 
και θα λάμβανε στήριξη στην προσπάθεια δημιουργίας ελεγχόμενων ζωνών επιρροής 
εντός της Συρίας. 

Ο Ερντογάν θεωρούσε ότι θα κατάφερνε εντός των αργιών της Αποκριάς να δημι-
ουργήσει τετελεσμένα. Λογάριαζε, όμως, χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί η ελληνική κυβέρ-
νηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντέδρασαν άμεσα. Έχοντας «δια-
βάσει» καλά τις τουρκικές προθέσεις, η Ελλάδα αντέταξε σθεναρή στάση αποτροπής. 
Οι προσπάθειες των μεταναστών, ενορχηστρωμένες από τις μυστικές υπηρεσίες της 
Τουρκίας -όπως αποκαλύπτει τώρα το Der Spiegel- και σε αγαστή συνεργασία με τη 
στρατοχωροφυλακή, τους τζανταρμάδες, βρήκαν «τείχο». Είναι αυτό το «τείχος», που 
οι διάφοροι δικαιωματιστές και δήθεν προοδευτικοί πολέμησαν με λύσσα, όταν είχε 
παρθεί η απόφαση να υψωθεί. Αν και το σπουδαιότερο τείχος ήταν η αποφασιστικό-
τητα του στρατού, των δυνάμεων ασφαλείας και των εθνοφυλάκων, που φύλαξαν επί 
4 εβδομάδες τις θρακικές Θερμοπύλες. Η Ευρώπη και όλος ο κόσμος διαπίστωσαν 
ότι η Ελλάδα έχει σύνορα αδιάτρητα, ότι έχει δυναμικό που ξέρει να τα υπερασπιστεί, 
ότι έχει πολιτική ηγεσία αποφασιστική, και ταυτόχρονα, ότι έχει έναν λαό που σχεδόν 
σύσσωμος επικροτεί και συντάσσεται με αυτήν την πολιτική. 

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη για την χώρα. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε 
ότι η περιπέτεια του Έβρου άνοιξε μια νέα σελίδα. Η στάση μας αυτή, αντί να επιφέρει 
την αρνητική κριτική και τις πιέσεις εκ μέρους των ηγεσιών της ΕΕ, των κρατών μελών 
και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, όπως ανέμενε η Άγκυρα, δημιούργησε 
ένα κύμα συμπαράστασης προς την Ελλάδα -εξαιρουμένων βέβαια των γνωστών 
ΜΚΟ και των «προστατών» τους. Σε αυτό, αναμφίβολα, έπαιξε ρόλο η αλλαγή διαθέ-
σεων για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, αλλά και η διαπίστωση ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των ανθρώπων που επιχειρούσαν να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος 
δεν ήταν Σύριοι πρόσφυγες αλλά οικονομικοί μετανάστες από κάθε γωνιά της Ασίας 
και της Αφρικής. 

Το σημαντικότερο, όμως, ρόλο έπαιξε η ενεργητική διπλωματική δραστηριότητα 
της κυβέρνησης. Έχοντας ως γερό χαρτί την αποφασιστικότητα επί του εδάφους, 
μετέτρεψε στα μάτια των Ευρωπαίων την Ελλάδα από νήσο Έλις, σε αναπόσπαστο 
σύνορο της Ευρώπης. Η συμμετοχή στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων της 
Αυστρίας, της Πολωνίας, της Κύπρου και άλλων κρατών στην «μάχη του Έβρου» κα-
ταδεικνύει στην πράξη ότι η Ελλάδα κέρδισε και σε αυτό το πεδίο. Έτσι διαψεύσθηκαν 
όλες οι Κασσάνδρες που ήθελαν τη χώρα με κατεβασμένα χέρια να παίζει το παιχνίδι 
του Ερντογάν στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Με αφορμή τον κορονοϊό, και με την ουρά στα σκέλια, οι Τούρκοι, βλέποντας ότι ο 
εκβιασμός τους έπεσε στο κενό, ξέστησαν το σκηνικό στο Παζάρ Κουλέ. Μην έχουμε, 
όμως, ψευδαισθήσεις. Οι τουρκικές απόπειρες θα επαναληφθούν. Δεν χρειάζεται να 
ακούσουμε τον αμετροεπή υπουργό Εσωτερικών Σοϊλού για να το αντιληφθούμε. Η Ά-
γκυρα στους μακροπρόθεσμους νέο-οθωμανικούς της σχεδιασμούς έχει ενταγμένους 
και τους μουσουλμάνους μετανάστες. Γι’ αυτό, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, απαι-
τείται επαγρύπνηση. Και στον Έβρο αλλά και στο Αιγαίο, τα τείχη πρέπει να μείνουν 
όρθια. Με κάθε θυσία. Μετά την πρώτη μάχη γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε μπορούμε! 
Όλοι οι Έλληνες, πλην των γνωστών Λακεδαιμονίων, στηρίζουν αναφανδόν αυτήν την 
επιλογή. 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας 
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης 
της Νέας Δημοκρατίας.

Από το Τμήμα Υγείας της Ν.Ε  ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, για 
την Παγκόσμια  Ημέρα  Υγείας γνωστοποιούνται τα  ε-
ξής:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας δεν πρέπει και δεν 
μπορεί να περάσει απαρατήρητη ούτε να υποτιμηθεί.

Φέτος λόγω της πανδημίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και 
περιεχόμενο και αναδεικνύει την σπουδαιότητα του Δημόσιου 
συστήματος Υγείας κόντρα στις απόψεις και πρακτικές που 
απαιτούσαν με εμμονή να ενισχυθεί ο μεγάλος ιδιωτικός το-
μέας υγείας σε βάρος του Δημοσίου.

Ας αναλογισθούμε την κατάσταση που θα βρισκόταν σή-
μερα το Εθνικό σύστημα Υγείας [Νοσοκομεία, ΠΦΥ] αν δεν 
ήταν στην  άμεση προτεραιότητα της προηγούμενης κυβέρ-
νησης, σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής λιτότητας, και έχει 
τεράστια σημασία να τονίσουμε ότι αυτή η κρίση της Δημόσι-
ας Υγείας βρήκε το ΕΣΥ όρθιο, λειτουργικό, νοικοκυρεμένο 
και κυρίως ανοικτό σε όλους χωρίς διακρίσεις.

Σήμερα το σύνολο της κοινωνίας έχει εναποθέσει τις ελ-
πίδες της στο Δημόσιο σύστημα Υγείας και θέτει, πέρα από 
το ζεστό χειροκρότημα, συγκεκριμένα αιτήματα και προτε-
ραιότητες.

Θα πρέπει άμεσα να γίνουν
- προσλήψεις μονίμων γιατρών, νοσηλευτών και υπολοί-

πων υγειονομικών που έχουν εγκριθεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση

- πλήρης εξοπλισμός όλων των μονάδων του ΕΣΥ με υλι-
κά υγιεινής και μέτρα ατομικής προστασίας.

- επιτάχυνση της ανάληψης των καθηκόντων 2000 επι-
κουρικού προσωπικού που έχουν ανακοινωθεί

- ενσωμάτωση όλων των Δημόσιων δομών της ΠΦΥ στον 
συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας προσανατολι-
σμένες όμως στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες που θα 
προκύψουν και που θα αφορούν είτε  ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα και σοβαρές παθήσεις είτε σε ασθενείς που έχουν 
έρθει σε επαφή με τον ιό και μένουν στο σπίτι.

- αύξηση των κρεβατιών στις ΜΕΘ με υποχρεωτική έ-
νταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε 
διπλασιασμό της αποζημίωσης τους.

- άμεση αύξηση των διαγνωστικών τεστ για όσο το δυνα-
τόν περισσότερους ελέγχους.

Θέλουμε να τα πάμε καλά σαν χώρα να έχουμε τις λιγό-
τερες απώλειες, να μην καταρρεύσει το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας και ας το καρπωθεί πολιτικά η κυβέρνηση. 

 Μέσα όμως από αυτή τη δοκιμασία κερδίζουν οι ιδέες 
μας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να ηγεμονεύσει η γραμμή 
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, της ισότιμης και καθολι-
κής κάλυψης των ανθρώπων, του Κοινωνικού Κράτους, της 
εξάλειψης των ανισοτήτων και του Δημόσιου ελέγχου των 
φαρμάκων και του υγειονομικού υλικού».

Κατόπιν καταγγελιών και δημοσιευμά-
των για χρηματοδότηση ανύπαρκτων ου-
σιαστικά ιστοσελίδων και Μέσων με πρό-
σχημα την καμπάνια ενημέρωσης για τον 
κορονοϊό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που 
είναι μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Δι-
αφάνειας έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο 
της Βουλής, προκειμένου να συγκληθεί η 
Επιτροπή με την παρουσία και του Κυβερ-
νητικού εκπροσώπου και να συζητηθούν 
ζητήματα που αφορούν στη διάθεση, δι-
αχείριση και διαφάνεια κονδυλίων για την 
ενημέρωση των πολιτών.

Δεν πρόκειται μόνο για αυτονόητο κοινοβουλευτικό έ-
λεγχο, αλλά και για μείζον ζήτημα Δημοκρατίας. Πρέπει να 
υπάρχει διαφάνεια στην ενίσχυση των

Μέσων, ώστε τα όλα τα κόμματα αλλά 
και οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν ποιος 
παίρνει και τι.

Η ενίσχυση των Μέσων που διατηρούν 
εργαζόμενους και δημοσιογράφους εν μέσω 
κρίσης και καθίζησης των διαφημιστικών 
εσόδων από τα περιοριστικά μέτρα είναι μία 
διαδικασία αναγκαία, αν και κατά την άποψη 
του ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη από την ενημέρωση 
των πολιτών σε σχέση με τον κορονοϊό. Αυ-
τό ωστόσο δε μπορεί να αποτελεί πρόσχημα 
για τη χρηματοδότηση φιλικών στην κυβέρ-
νηση ανύπαρκτων ιστοσελίδων και εφημερί-

δων, σε βάρος τόσο των φορολογουμένων πολιτών όσο και 
των ίδιων των Μέσων.

Ν.Ε  ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας για την Παγκόσμια Ημέρα 
Υγείας: «Να μην καταρρεύσει το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας και ας το καρπωθεί πολιτικά η κυβέρνηση»

ΣΥΡΙΖΑ: Ενίσχυση των Μέσων 
Ενημέρωσης, αλλά με απόλυτη 

διαφάνεια - Είναι ζήτημα Δημοκρατίας

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Οι εκπαιδευτικοί της χώρας 
γράφουν χρυσές σελίδες στην εποχή του κορονοϊού!»

Συγχαρητήρια για την τιτάνια, επιτυχημένη προ-
σπάθεια του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας 
αναφορικά με την τηλεκπαίδευση που υλοποιείται 
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στην εποχή 
του κορονοϊού, έδωσε στον προϊστάμενο της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας Διονύση 
Διαμαντοπουλο ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
με σημερινή (6 Απριλίου) διαδικτυακή βιντεοεπι-
κοινωνία.

Ο κ. Τσαβδαρίδης, δήλωσε σχετικώς:
«Την ίδια ώρα που το ιατρικό, νοσηλευτικό και 

λοιπό νοσοκομειακό προσωπικό της χώρας δίνουν 
τεράστιο αγώνα για την αντιμετώπιση του κορονο-
ϊού, την ίδια ώρα που η Ελληνική Αστυνομία συν-
δράμει τα μέγιστα για τη σωστή τήρηση των επιβε-
βλημένων για την υγεία μας μέτρων περιορισμού 
και την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι σε εστίαση, 
τροφοδοσία, παραγωγή ιατρικού και φαρμακευτι-
κού υλικού παραμένουν στις επάλξεις για όλους 
εμάς, ένας ακόμη κλάδος γράφει χρυσές σελίδες.

Οι εκπαιδευτικοί της χώρας, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, που τις τελευταίες 15 ημέρες έχουν ανταποκριθεί άριστα στη 
νέα πραγματικότητα της τηλεκπαίδευσης της μαθητιώσας νεολαίας μας, των φοιτητών και σπουδαστών μας.

Μέσα σε ελάχιστες ημέρες σχεδίασαν και έγραψαν υλικό διδασκαλίας, εξοικειώθηκαν στον χειρισμό διαδικτύου, ειδικών πλατ-
φορμών, συνδέθηκαν σε διαδικτυακές ομάδες αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής γνώσης, αλληλοβοήθειας.

Μέσα σε ελάχιστες ημέρες απέδειξαν ότι μπορούν να υπερβαίνουν εαυτούς και εμπόδια, παλιές νοοτροπίες ελάχιστων – ευ-
τυχώς - συναδέλφων τους και να αποτελούν πρότυπο καινοτόμας δράσης, πρότυπο προσαρμοστικότητας, κυρίαρχος πυλώνας 
στήριξης στην ελληνική οικογένεια και σημείο αναφοράς στην συνολική προσπάθεια των ελλήνων πολιτών μέσα στην κρίση.

Τους ευχαριστούμε για τις 1500 ψηφιακές τάξεις, που λειτουργούν καθημερινά στο νομό, για τους 1000 εκπαιδευτικούς που 
κάνουν καθημερινά μαθήματα σε 6500 μαθητές δημοτικού. Θα βρίσκομαι δίπλα, για να στηρίξω όπως μπορώ αυτή την τιτάνια, 
επιτυχημένη προσπάθεια!!!»
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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.
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P Δεν αντέχουμε ολό-
κληρο Απρίλιο μέσα. Κιμ, 
πάντα το κουμπί…

 
P Άμα είχαμε καμιά 

σοβαρή διαρροή ραδιε-
νέργειας, θα μας έκλει-
ναν σπίτι και χωρίς να 
ανασαίνουμε.

 
P Λογικά τέλος Απρι-

λίου θα φέρνω αρκετά σε 
Σάββα Κωφίδη.

 
P Απαγορευτήκανε 

και οι πτήσεις ιδιωτικών 
αεροπλάνων. Πρέπει 
τώρα να βγαίνω κάθε 
τρεις και λίγο να το βάζω 
μπρος μην πέσει η μπα-
ταρία.

 
P Κρανίο ηλικίας του-

λάχιστον δύο εκατομμυρίων ετών βρέθηκε σε ανα-
σκαφές στη Νότια Αφρική. Αψευδής μάρτυρας της 
ιστορίας της ποντιακής φυλής.

 
P Διότι κανένα άλλο κρανίο δεν αντέχει τό-

σο να πούμε.
 
P By the way, στα κρανία το μέγεθος μετράει.
 
P Όπως και στις καραντίνες.
 
P (Όσο πιο μεγάλες, τόσο πιο πολύ τα παίρνεις 

στο κρανίο.)

 
P Είναι το αρχαιότερο απολίθωμα όρθιου 

ανθρώπου. Επιβεβαιωμένο, για να είμαστε πιο 
επίκαιροι.

 
P Επί καραντίνας ο όρθιος άνθρωπος είναι ξά-

πλα στο καναπέ.
 
P Η αγάπη χθες έκανε μια συνταγή του Πε-

τρετζίκη με ό,τι υλικά είχε στο σπίτι και μάλλον 
έφτιαξε το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

 
P Τόσες μέρες μέσα χάλασε το βιολογικό μας 

ρολόι. Το πρωί αντί για φρυγανιές με μερέντα τρώμε 

με τυροκαυτερή.
 
P Ενώ στο σεξ, παρατήρησα ότι είμαστε 

ασυμπτωματικοί.
 
P Και:
 
Ένα ζευγάρι που είχε πρόβλημα στο κρεβάτι α-

ποφασίζει να επισκεφθεί ψυχολόγο. Πρώτα πηγαίνει 
η γυναίκα, την εξετάζει ο γιατρός και γυρνάει σπίτι. 
Μετά από μερικές ώρες λέει στον άνδρα της:

«Θυμάσαι που είχα πονοκεφάλους; Με τις συμ-
βουλές του γιατρού εξαφανίστηκαν!»

«Τι σου είπε δηλαδή;»
«Μου είπε να αυθυποβάλλω τον εαυτό μου, να 

σταθώ στον καθρέφτη και να λέω: Δεν έχω πονοκέ-
φαλο – Δεν έχω πονοκέφαλο – Δεν έχω πονοκέφα-
λο… Και πέτυχε!»

«Μα είναι καταπληκτικός αυτός ο γιατρός! Θα 
πάω και εγώ τώρα αμέσως…» λέει ο άντρας.

Πηγαίνει και ο άνδρας, τον εξετάζει ο ψυχολόγος 
και γυρνάει σπίτι. Λέει στη γυναίκα να πάει στο κρε-
βάτι, εκείνος πηγαίνει για λίγο στο μπάνιο και επι-
στρέφει στη γυναίκα του κάνοντας έρωτα όπως ποτέ 
άλλοτε. Ενθουσιασμένη η γυναίκα του λέει: 

«Ούτε όταν πρωτογνωριστήκαμε δεν ήσουν έ-
τσι…!»

Χαρούμενος αυτός ξαναπάει στο μπάνιο για λί-
γο και επιστρέφει και πάλι. Μετά τον δεύτερο γύρο 
επιστρέφει ο άνδρας στο μπάνιο να προετοιμαστεί 
ξανά, όμως η γυναίκα από περιέργεια τον ακολουθεί 
στα κρυφά για να δει τι κάνει. Στέκεται πίσω απ’ την 
πόρτα του μπάνιου και τον ακούει να λέει:

«Δεν είναι η γυναίκα μου – Δεν είναι η γυναίκα 
μου – Δεν είναι η γυναίκα μου…»!

K.Π.

Δήμος Αλεξάνδρειας:  Δράση 
ενημέρωσης σε ευάλωτες πληθυσμιακές 

ομάδες για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού 

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
& Πολιτισμού στα πλαίσια της λήψης αναγκαίων μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ξεκίνησε 
δράση σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου μας.

Τα στελέχη, πέρα από την τηλεφωνική ενημέρωση σε δημότες μας που διαβιούν σε οικισμούς, σχετικά με τα μέτρα προστασίας 
για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, πραγματοποίησαν και επιτόπιες παρεμβάσεις στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου και Παλαι-
όχωρας και θα συνεχίσουν και στους μικρότερους οικισμούς.

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό έγινε ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για θέματα προσωπικής 
υγιεινής – λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά της μετάδοσης του ιού και για την διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα υ-
γειονομικής περίθαλψης στη περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα της νόσου COVID 19 σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

       Παράλληλα, διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό με οδηγίες από τον ΕΟΔΥ και έντυπες βεβαιώσεις μετακίνησης, ενώ 
έγινε καταγραφή πρόσθετων αναγκών λόγω των περιοριστικών μέτρων.
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