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Επιθέσεις και... επιθέσεις
  Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα αδέσποτα Ηλίας 
Τσιφλίδης περιέγραψε ραδιοφωνικά στον ΑΚΟΥ 99.6, μια 
επιδεινούμενη κατάσταση με τα αδέσποτα στη Βέροια, 
που γίνεται ακόμη χειρότερη με την στενόμυαλη και 
ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιων συμπολιτών. Οι «δήθεν 
φιλόζωοι» όπως τους χαρακτήρισε που με περίσσιο θράσος 
επιτίθενται στους δημοτικούς υπαλλήλους, υβρίζουν και 
απειλούν είναι καιρός να μαζευτούν. Ο μόνος τρόπος 
είναι δια της δικαστικής οδού, αφού οι πράξεις τους είναι 
παράνομες. Αυτό όμως που θα έπρεπε να αξιολογηθεί από 
τις εισαγγελικές αρχές, δεν είναι απλώς η εξύβριση, αλλά 
η παρεμπόδιση του έργου του δημοτικού υπαλλήλου 
και μάλιστα με άμεση βλάβη για το κοινωνικό σύνολο. 
Τα καουμποϊλίκια ορισμένων που δεν κατανοούν ότι με 
αυτό τον τρόπο βλάπτουν τα ίδια τα αδέσποτα, αφού τους 
στερούν την φροντίδα της υπηρεσίας και τα προτιμούν να 
παραμένουν νηστικά, αβοήθητα και χωρίς κτηνιατρική 
περίθαλψη στους δρόμους. Μήπως να προσέξουμε τις 
επιθέσεις και... επιθέσεις για να γίνει η ζωή σκύλων και 
ανθρώπων πιο εύκολη;
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Οι αστυνομικοί
της Ημαθίας δίπλα

σε γιατρούς
και νοσηλευτές

Τομήνυματουςστουςπολίτεςέστειλανοιαστυνομικοίτης
Ημαθίας έξωαπό το νοσοκομείο τηςΒέροιας με ένα βίντεο
που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της ΓενικήςΠεριφε-
ρειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΚεντρικήςΜακεδονίαςστο
facebook.(gadpkmakedonias)«Γιατροίκαινοσηλευτέςδίνουν
καθημερινάτοναγώνατουςγιατηναντιμετώπισητουνέουκο-
ρωνοϊού!Εμείςείμαστεστοδρόμογιανασαςπροστατεύουμε,
νασαςβοηθάμε!Απόεσάςθέλουμεναμείνετεσπίτισας!Όλοι
μαζίθατακαταφέρουμε!»είναιτομήνυμαπουστέλνουν!

OΘανάσηςΔέλλαςκατήγγειλε
υβριστικέςεπιθέσειςεναντίοντου

Μεμεγάλη έκπληξηπαρακολούθησαν οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση του
δημοτικούσυμβουλίουΒέροιαςπου έγινε εξ αποστάσεωςμέσω τηλεδιάσκεψης το
απόγευμα τηςΤετάρτης, τις αναφορές τουπροέδρου τηςσχολικής επιτροπήςΘα-
νάσηΔέλλα για τις υβριστικές επιθέσειςπου έχει δεχθεί μέσωσελίδας κοινωνικής
δικτύωσης.Συγκεκριμέναοκ.Δέλλαςαναφέρθηκεσεπρόσωπουπαρκτό,χωρίςνα
τοκατονομάσει,πουστηνπροσωπικήσελίδατουστοfacebookκαταφέρεταιεναντίον
τουμε ύβρεις. Σκιαγράφησε τοπροφίλ τουυβριστή τουωςακροδεξιόστοιχείο και
υπογράμμισεμεαπογοήτευσηότι έχουνπροστρέξειακόμηκαιενενεργείααστυνο-
μικοίναεπικροτήσουνταγραφόμεναμεσχόλιακαιlike!Σεόλααυτάπροσέθεσετην
αδιανόητηκίνησηαγνώστωνπουαφόδευσανστηνεξώπορτατηςπατρικήςοικίαςτου

σταΠιέρια.Γιαόλεςαυτέςτιςενέργειεςεναντίοντουζήτησετηνσυνδρομήτηςαστυνομίας,πουελπίζουμεναπρο-
χωρήσειστονεντοπισμότωνδραστών,ενώοκ.Δέλλαςεπιφυλάχθηκεγιατιςπεραιτέρωενέργειέςτουενώπιοντης
δικαιοσύνης.

Εδώ και μήνες μας αναφέρουν ότι ο πυροσβεστικός
κρουνόςπουβρίσκεταιαπότηνκάτωπλευράτουδρόμου,
μπροστάστο θέατροΜελίναΜερκούρη, τουΆλσουςΠα-
πάγουστηΒέροια, έχει συνεχή διαρροή.Όπωςφαίνεται
στιςφωτογραφίες,πρόκειταιγιαένανπαλιόσκουριασμένο
κρουνό,πουστηνβάσητουτρέχεισυνεχώςνερό.Σύμφω-
ναμεπληροφορίεςπρόκειταιγιαδιαρροήλόγωβλάβηςκαι

εφόσονβρίσκεται στηνβάση του κρουνού εκτόςαπό την
ΠυροσβεστικήΥπηρεσία,ίσωςχρειάζεταιναεπιληφθείκαι
ηΔΕΥΑΒγιατηνεπισκευήτηςβλάβης.Σεκάθεπερίπτωση
θαπρέπεινασταματήσειηδιαρροήγιατίτονερόείναιπο-
λύτιμο,αλλάκαιοκρουνόςναείναιστεγανόςκαιναπαρα-
μείνειαχρείαστος!

Διαρροήσεπυροσβεστικόκρουνό
στοΆλσοςΠαπάγουΒέροιας

«Αποκαθήλωσαν» την ταμπέλα της παρόδου Ηρακλέους 
στην είσοδο του Άλσους

Οπεζός ή οδηγόςπου στρίβει στηνπά-
ροδοΗρακλέους για να εισέλθει στοΆλσος
ΠαπάγουστηΒέροιαβλέπει την ταμπέλα της
οδού ξηλωμένη και αφημένηστην βάσημιας
κολόνας τηςΔΕΗ.Εξαιτίας μάλιστα της βλά-
στησηςκαιτουπυκνούχόρτουλόγωτωνβρο-
χώνπουπροηγήθηκανμετάβίαςδιακρίνεται.
Σε κάθεπάντωςπερίπτωση δεν είναι εκεί η
θέση της, ενώπροφανώςενοχλούσεκάποιον
που έβαψε τον τοίχο τουσπιτιού του και την
«αποκαθήλωσε».Αυτόφυσικά είναι έναθέμα
πουβλέπουμεσεπολλά κεντρικάσημεία της
πόλης, όπουαφαιρούνται από τιςπροσόψεις
καταστημάτων οι ταμπέλες των οδών χάριν
καλαισθησίας!Θαπρέπει ο δήμος να επιλη-
φθείτουθέματος,γιατίπλέονσεπολλούςδρό-
μουςψάχνουμε και δεν βρίσκουμε ταμπέλα.
Καλήηομορφιά,αλλάπροηγείταιηλειτουργι-
κότητακαιηεξυπηρέτησητωνπολιτών.

Αποφασισμένος ναστηρίξει τοπροσωπικό του δήμουΒέ-
ροιαςπου δέχεται επιθέσεις όχι από τα επιθετικά αδέσποτα
σκυλιά, αλλάαπόυποτιθέμενους«φιλόζωους»στηνπροσπά-
θειαπερισυλλογής.Αυτόδήλωσεστηνραδιοφωνική εκπομπή
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6,οαρμόδιοςαντιδήμαρχος
ΗλίαςΤσιφλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε σε συγκεκριμέναπε-
ριστατικά χωρίς να κατονομάσει τους «δράστες».Μίλησε για
περίπτωσηπρινλίγεςημέρεςστηνπεριοχήΑκροπόλεως,όπου
στηνπροσπάθειά τους οι δημοτικοί υπάλληλοι ναπερισυλλέ-
ξουν επιθετικόαδέσποτοσκύλο, δέχθηκανφραστική επίθεσηαπόσυμπολίτημας, ο οποίος «ελευθέρωσε» τονσκύλο
απότηναγκαλιάτωνυπαλλήλων,πουχρειάστηκαντηνσυνδρομήτηςαστυνομίαςγιαναμπορέσουννακάνουντηνδου-
λειάτους.Δυστυχώςοκ.Τσιφλίδηςανέφερεότιυπάρχουνκιάλλαπαρόμοιαπεριστατικάκαιπλέονείναιαναγκασμένος
ναζητάτηνσυνδρομήτηςαστυνομίας,παρόλοπουγνωρίζειτοπόσοεπιφορτισμένηείναιαυτήτηνπερίοδο.Ήδηέχουν
κατατεθείμηνύσεις,πληροφόρησεοαντιδήμαρχοςκαιπλέοναπόδωκαιπέρασεκάθεαντίστοιχηπερίπτωσηοδήμοςθα
πράττειανάλογαγιαναπροστατεύσειόχιμόνοτουςυπαλλήλους,αλλάκαιτααδέσποτα,αφούτασκυλιάπερισυλλέγονται
γιαναταφροντίσουν,ναταεξετάσεικτηνίατρος,ναταταΐσουν.Δυστυχώςκάποιοιδήθενφιλόζωοι,όπωςτουςχαρακτήρι-
σε,δενμπορούννακαταλάβουνποιοείναιτοκαλόκαιτωνζώωνκαιτωνπολιτών.

Ο αντιδήμαρχος Ηλίας 
Τσιφλίδης:  Μηνύσεις στους 

«δήθεν φιλόζωους» που 
επιτίθενται σε δημοτικούς 

υπαλλήλους που περισυλλέγουν 
επιθετικά αδέσποτα
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Μετά τον «Φιλόδημο»…

2,5 δισ. στους ΟΤΑ από το νέο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» έως το 2023…

-Ποιους άξονες και δράσεις περιλαμβάνει
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο πρόγραμμα «Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», που φέρει το όνομα του Αντώνη 
Τρίτση, συνυπέγραψαν και παρουσίασαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Τά-
κης Θεοδωρικάκος, Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης, 
‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Το νέο πρόγραμμα, που αντικαθιστά τον «Φιλόδημο», έχει διάρκεια 
έως το 2023 και είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων με δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης, εάν υπάρξει 
ανάλογη ζήτηση από τους δήμους και τις περιφέρειες.

Το πρόγραμμα αφορά την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της 
βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστα-
σίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ειδικότερα την άρση των 
οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορονοϊού, καθώς και 
για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης.

Κατά την κατασκευή των έργων προβλέπεται να δημιουργηθούν 
τουλάχιστον 40.000 νέες θέσεις εργασίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτε-
ρικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας πως «αυτό από μόνο του 
αποτελεί μία πολύ σημαντική συμβολή στη μεγάλη προσπάθεια επανεκ-
κίνησης της οικονομίας που πρέπει να αρχίσει την επόμενη μέρα αυτής 
της κρίσης».

Οι χρηματοδοτήσεις θα έχουν τη μορφή αναπτυξιακού δανείου προς 
τους δήμους και τις περιφέρειες, το οποίο θα αποπληρώνεται από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών με τη 
χρηματοδότηση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναδειχθούν οι ΟΤΑ 
α΄και β΄βαθμού «ως πυλώνες αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, 
ενίσχυσης των θέσεων εργασίας, επανεκκίνησης της οικονομίας και 
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας. Ο υπουργός 
Οικονομικών προσέθεσε ότι «δημιουργείται, έτσι, το σχέδιο για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας, με νέες υποδομές, με νέα έργα, ώστε να 

είναι όλες οι πόλεις και οι περιοχές της Ελλάδας α-
σφαλείς, βιώσιμες, με καλύτερη ποιότητα ζωής, για 
όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης επισή-
μανε την ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων, ώστε την επόμενη μέρα της 
κρίσης να πάρει μπρος η οικονομία. «Στόχος είναι 
να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών ακόμη 
καλύτερη» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης & Ε-
πενδύσεων, σημειώνοντας πως το πρόγραμμα θα 
δώσει τη δυνατότητα ακόμα και σε δήμους που δεν 
διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες να υλοποιήσουν έργα 
και να αξιοποιήσουν πόρους που μέχρι σήμερα πα-
ρέμεναν αδιάθετοι.

Όπως ανέφερε ο κ, Θεοδωρικάκος, οι άξονες 
προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

1) Η προστασία της ζωής και της δημόσιας υ-
γείας και ασφάλειας. Εδώ περιλαμβάνονται κάθε 
δράση- παρέμβαση για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορονοϊού. Επίσης, έργα και σημαντικές παρεμβάσεις πολι-
τικής προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία 
σε όλη τη χώρα.

2) Η ποιότητα ζωής και η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή βασικών έργων υποδομής σε κρί-
σιμους τομείς όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, και ενίσχυση της δι-
οικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, προς άμεσο όφελος των πολιτών), αλλά 
και η μέριμνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων.

3) Το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, ενίσχυση προγραμμάτων ανακύκλωσης στην πηγή, δρά-
σεις εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών 
αποβλήτων κ.α.),

4) Η ψηφιακή σύγκλιση (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνι-
ών -ΤΠΕ, εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων -Internet of Things, 

έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική 
πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχη-
ματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»),

5) Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (ανέγερση σχολεί-
ων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός),

6) Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με δράσεις κοινωνικής προ-
στασίας και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Εδώ εντάσσονται και έργα όπως ανέγερση και εκσυγχρονισμός βρεφο-
νηπιακών σταθμών και προγράμματα άρσης του κοινωνικού αποκλει-
σμού,

7) Δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του 
προγράμματος.

Στο νέο πρόγραμμα εντάσσονται και τα υπόλοιπα έργα που είχαν 
ενταχθεί στο «Φιλόδημος Ι» (συνολικά 502), αλλά δεν είχαν διασφαλι-
σμένη χρηματοδότηση. Ένα τμήμα αυτών των έργων θα μεταφέρεται 
στα ΠΕΠ και στο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα στο παρόν πρόγραμμα.

Από τον Δήμο Βέροιας
Συγκέντρωση αιτήσεων 

ενδιαφερομένων να 
εργαστούν ως εποχικοί 
εργάτες και εργάτες γης 

Τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για τον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού έχουν προκαλέσει 
σημαντικά οικονομικά προβλήματα στους εργαζόμενους 
σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, και 
παράλληλα αναμένεται να προκαλέσουν ακόμη μεγα-
λύτερα προβλήματα στη συγκομιδή των τοπικά παρα-
γόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων (φρούτα και 
λαχανικά), λόγω έλλειψης εργατικών χεριών. Επίσης, για 
τον ίδιο λόγο, προβληματική θα είναι και η λειτουργία των 
τοπικών διαλογητηρίων και κονσερβοποιίων με δυσμε-
νείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επι-
πτώσεις στην τοπική οικονομία, ο Δήμος Βέροιας σε συ-
νεργασία  με τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας και 
τοπικές συνεταιριστικές οργανώνεις θα προχωρήσει στη 
συγκέντρωση αιτήσεων ενδιαφερομένων εποχικών ερ-
γατών και εργατών γης, που προτίθενται να εργαστούν :  

Α) είτε ως εποχικοί εργάτες στα τοπικά διαλογητήρια 
και κονσερβοποιία, 

Β) είτε ως εργάτες γης στις καλλιεργητικές εργασίες 
στο χωράφι.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν στον Αγροτικό Σύλλογο 
Γεωργών Βέροιας και σε τοπικές συνεταιριστικές οργα-
νώνεις, ώστε να υποβοηθηθεί η προσπάθεια εξεύρεσης 
εργατικών χεριών για τις καλλιεργητικές εργασίες στο 
χωράφι και τη λειτουργία των διαλογητηρίων και κονσερ-
βοποιίων, και παράλληλα να εξασφαλίστεί ένα επιπλέον 
εισόδημα σε όσους έχουν πληγεί από τα μέτρα για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης των 
αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους θα ανακοινωθούν 
άμεσα.

 Ο Αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης,

Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας,
Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π.

Τσιφλίδης Ηλίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ σε 
συνεργασία με το Δήμο Βέροιας, το Δήμο Νάουσας 
και το Δήμο  Αλεξάνδρειας πρόκειται να πραγματοποι-
ήσει διανομή μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε 
ΗΜΑΘΙΑΣ για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ/ΚΕΑ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ.

Σημεία διανομής:
1) Για τον Δήμο Βέροιας : Η διανομή θα πραγμα-

τοποιηθεί στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης.( 
δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE), με εξαίρεση τις 
Δημοτικές Κοινότητες όπου η διανομή θα διεξαχθεί κατ΄ οίκον.

2)Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί κατ΄ οίκον. 
3)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 

σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Α-
λεξάνδρειας- Σχοινάς, με εξαίρεση τις Δημοτικές 
Κοινότητες όπου η διανομή θα διεξαχθεί κατ΄ 
οίκον. Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μαζί τους 
επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. 
τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. 
Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρό-
σωπός του οφείλει να έχει εξουσιοδότηση.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου 
και βάρους των προϊόντων( κυρίως πολυμελών 
οικογενειών) , συστήνεται από τους ωφελούμε-
νους μεταφορικό μέσο/ καρότσι λαϊκής, για να 

μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν. Επίσης οι ωφελούμενοι που 
θα προσέλθουν στα σημεία διανομής να φροντίσουν να έχουν μαζί τους το 
ΕΝΤΥΠΟ  «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Διανομή τροφίμων σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ 

Ανησυχία για την κατανομή 
της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις ανα-
φορικά με την κρατική διαφημιστική καμπάνια για τον κορωνοϊό, ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. 

Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση της κυβέρνησης να εφαρμόσει άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση την ποσό-
στωση του 30% υπέρ του Περιφερειακού Τύπου ,ο οποίος σε συνθήκες διάλυσης των τοπικών οικονομιών συνεχίζει να 
δίνει καθημερινά τη «μάχη» της έγκυρης ενημέρωσης απέναντι στη λαίλαπα των ψευδών ειδήσεων που βρίσκουν πρό-
σφορο έδαφος εν μέσω πανδημίας. 

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές εφημερίδων - μελών του Συνδέσμου μας, για έκτακτες διαφημι-
στικές δαπάνες από Δήμους και Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες γίνονται οριζόντια, χωρίς να τηρείται κανένα 
από τα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία. 

Ο ΣΗΠΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί η υγειονομική αυτή κρίση να εξελιχθεί σε ένα «πάρτι» πολιτικής συναλλαγής και 
απευθείας αναθέσεων διαφημιστικών δαπανών με αδιαφανείς όρους, είτε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. 

Περιμένουμε δε από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει επιτέλους την κατάσταση με το περιβόητο πρόγραμμα ενίσχυσης της εργασίας στον Περι-
φερειακό Τύπο, το οποίο έχει «παγώσει» εδώ και μήνες, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή επίσημη ενημέρωση. 

Χρονικά περιθώρια για νέες αναβολές δεν υπάρχουν. Η ενημέρωση δεν μπορεί να μπει σε «καταστολή». 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας    Η Ταμίας    Ο Κοσμήτωρ
Β. Αθανασίου    Ε. Διαφωνίδου      Γ. Κατσαϊτης      Ν. Σαμαρά      Π. Περάκης
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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

Προσκοπική συγκέντρωση μέσω Διαδικτυακού 
Ραδιοφώνου

Για δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο οι δυο 
Αγέλες του 3ου Συστήματος Δασοπροσκόπων 
Βέροιας πραγματοποίησαν την Τυπική τους 
Συγκέντρωση μέσω Διαδικτυακού Ραδιοφώνου! 

Η ιδέα και υλοποίηση  της δράσης ήταν του 
Ακέλα της 2ης Αγέλης του 3ου Συστήματος Δα-
σοπροσκόπων Βέροιας,  Ιορδάνη Ουσουλτζό-
γλου , του Κροταλία όπως είναι το προσκοπικό 
του όνομα! Συνοδοιπόροι σε αυτήν την τόσο 
αξιέπαινη προσπάθεια του  είναι το επιτελείο 
των δυο Αγελων μας!! 

Σε πείσμα των καιρών παραμένουμε αγωνι-
στικοί και αισιόδοξοι!!!!

Mετά την αναστολή των δια ζώσης  συγκε-
ντρώσεων μας, χάρην αποφυγής μετάδοσης του 
κορωνοιού, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε να ξαναθυμηθούμε όλοι μαζί το Προσκοπικό Πνεύμα και την ζωή μέσα 
στην Αγέλη μας.  

Εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, φέραμε ξανά το παιχνίδι, το τραγούδι και τον Εθνικό μας Ύμνο στα σπίτια των με-
λών μας!

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Λυκόπουλα αλλά και τους τους γονείς που συμμετείχαν σε 
αυτή την Διαδικτυακή Εκπομπή διότι χωρίς την βοήθειά τους η Προσκοπική Κίνηση  δεν θα έφτανε να εκπληρώσει τον 
στόχο της! 

Ευχόμαστε να περάσει ανώδυνα αυτή η πανδημία και να αποδειχτούν όλες αυτές οι στιγμές μία εποικοδομητική ευκαι-
ρία που θα μας ανοίξει νέους ορίζοντες προσκοπικής δημιουργίας! 

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε πως θα πρέπει όλοι με προσωπική ευθύνη να προστατέψουμε τους ανθρώπους γύρω μας 
αλλά και τους εαυτούς μας!

Η πατρίδα μας ζητάει να έχουμε υψηλό φρόνημα και υπομονή για να βγούμε όλοι σώοι από αυτή την δοκιμασία!
Ο Αρχηγος του 3ου Συστήματος Δασοπροσκόπων Βέροιας 

Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους – Κένταυρος 

Της ψυχολόγου,
 Ειρήνης Αναγνώστου*

Τα μηνύματα από τους επιστήμο-
νες της χώρας είναι κάπως ενθαρ-
ρυντικά. Αναφέρουν ότι μέχρι και 
σήμερα τα αποτελέσματα των περι-
οριστικών και άλλων μέτρων που α-
κολουθεί η χώρα είναι θετικά, όσον α-
ναφορά την εξάπλωση του κορονοϊού 
στον άνθρωπο. 

Όντως αυτό αξίζει ένα μπράβο σε όλους τους πολίτες αυ-
τής της χώρας, ακόμα και σε όσους άργησαν να αποδεχτούν 
αυτή την τόσο απαιτητική σειρά μέτρων και να τα τηρήσουν 
με καθολικό σεβασμό. 

Σημαντικό όμως είναι τώρα να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε 
και να φροντίσουμε και την ψυχική μας υγεία. ΝΑΙ, έχετε δί-
κιο πολλά θα ακούσουμε και γι’αυτό τις επόμενες εβδομάδες, 
μιας και θα χρειαστούμε την ψυχική υγεία μετά από το στάδιο 
διαχείρισης του ιού…

Ο κατ’οίκον περιορισμός σαφώς έχει πολλές παγίδες. Μια 
από αυτές είναι ότι, αν τα αφήσετε τα πράγματα καθημερινά 
στην τύχη- δηλαδή σε αυτό που λέμε απλά «χύμα στο κύμα» 
θα την πατήσουμε  την κρυφή νάρκη.  Άρα αυτό που  κάνου-
με είναι: ένα καθημερινό πρόγραμμα ζωής… η πρόληψη εί-
ναι από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείας για οποιαδήποτε 
νόσο.  

«Οι τέσσερις τοίχοι» του σπιτιού μπορεί να γίνουν φιλικοί 
αλλά και ιδιαίτερα εχθρικοί… είναι όντως στο χέρι του καθε-
νός ποιά κατεύθυνση θα πάρουν τα πράγματα της καθημε-
ρινότητας.   Η διαχείριση μιας κρίσης, είτε είναι φυσική είτε 
ανθρώπινη, διέπεται από έναν βασικό κανόνα-----την στενή 
και καθολική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων.

Οι οικογενειακές σχέσεις στο σύνολο τους, οι σχέσεις του 
ζευγαριού, οι σχέσεις των αδελφών όπως και οι σχέσεις με 
τους παππούδες σήμερα βιώνουν μια πρωτόγνωρη κρίση… 
τα μέλη των οικογενειών καλούνται να περάσουν πολλές ώ-
ρες μέσα σε «τέσσερις τοίχους» για πολλές ώρες, για πολλές 
ημέρες- εβδομάδες …ίσως ακόμα να χρειαστεί και πιο πολύ 
χρόνο. Κάποια άτομα θα το βιώσουν αυτό ίσως για πρώτη 
φορά στην ζωή τους… Εύκολο, και  βέβαια όχι, αλλά...

Αλήθεια πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάρ-
ρευση της ψυχικής υγείας; 

Σίγουρα όχι με πολύ φαγητό, με πολύ ποτό, σίγουρα όχι 
πολλά τσιγάρα και βέβαια όχι με πολλές ώρες ύπνο στον 
καναπέ…

Είναι απλό το θέμα: αρχικά, ό καθένας από εμάς να ανα-
πτύξει την εξυπνάδα της αυτοπροστασίας και αυτοσυντήρη-
σης μέσα από την φιλοσοφία του «ΕΜΕΙΣ» και όχι μέσα από 
τη φιλοσοφία του «ΕΓΩ».

Μετά, πέραν από την ακολουθία ενός προγράμματος 
δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας καθημερινά, επιβάλλεται, 
ναι καλά το διαβάζετε, επιβάλλεται, όλα τα μέλη μιας οικογέ-
νειας να λειτουργήσουν ως «Ομάδα» (όπως οι τρείς σωματο-
φύλακες: « ένας για όλους και όλοι για έναν»).

Ως συντονιστές της καθημερινής λειτουργίας του προ-
γράμματος του σπιτιού εσείς μανάδες να οργανώσετε το 
πρόγραμμα υποχρεώσεων και μικροδουλειές για όλα τα 
μέλη, μέχρι και για το κατοικίδιο σας…  όλα τα μέλη μιας οι-
κογένειας έχουν υποχρεώσεις, όπως βέβαια και δικαιώματα.  
Σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες της καθημερινότητας που 
ζούμε, όλοι οφείλουν να συμβάλλουν στην ομαλή συν+ύπαρ-
ξη με το να κάνει ο καθένας το κομμάτι του… αλλιώς οι συνέ-
πιες θα είναι αρνητικές για όλη την οικογένεια. 

Με βασικό κανόνα την μεγάλη προσοχή προς την συνερ-
γασία μεταξύ όλων των μελών μιας οικογένειας, θα καταφέ-
ρουμε να βγούμε όρθιοι όχι μόνο απέναντι στον Κορονοϊό, 
αλλά και απέναντι στην όποια πιθανή τραυματική επίπτωση 
της ψυχικής υγείας μας. Οι ενδοοικογενειακές κρίσεις ,σα-
φώς μερικές φορές είναι αναπόφευκτες, αλλά ας προστατέ-
ψουμε τους οικογενειακούς ιστούς, όσο μπορούμε.

Όταν τα ενδοοικογενειακά τραύματα, οι νευρικοί κλονισμοί 
των υπερβολικά κουρασμένων μανάδων και η νευρικότητα 
των παιδιών/εφήβων είναι εκτός ελέγχου, τότε θα είναι πολύ 
δύσκολο να ισορροπήσουμε την Ελληνική οικογένεια. Πρέπει 
να υπάρχει ισορροπία στην κοινωνία, όταν οι αγώνες ενα-
ντίον του Κορονοϊού θα έχουν κερδηθεί- και θα κερδηθούν, 
διότι παρόλο που ο Κορονοϊός έχει ισχυρά κύτταρα, η επι-
στήμη έχει πολλαπλά εργαλεία στην διάθεση της να βάλει σε 
εφαρμογή για να ανταπεξέλθει. Σε πλήρη αντίθεση με τον  
άνθρωπο, ο οποίος όταν νοσήσει  η ψυχή του η θεραπεία 
δεν είναι και τόσο δεδομένη.

*Η Δρ Ειρήνη Αναγνώστου, είναι σχολική και  εξελι-
κτική ψυχολόγος, ιδρυτικό μέλος Μέριμνας ατόμων με 
Αυτισμό, εθελόντρια επιστημονική σύμβουλος Μ.Α.μ.Α

«Οι οικογενειακές σχέσεις εν μέσω κορονοϊού…»
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Από την Διεύθυνση  Αστυνομίας Ημαθίας 
ανακοινώθηκαν τα εξής:

Όπως είναι γνωστό η χώρα μας από 27 Φε-
βρουαρίου 2020  κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην 
συνοριακή γραμμή του Νομού Έβρου με την Τουρ-
κία και ειδικότερα στις Καστανιές την παράνομη 
είσοδο μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια με 
την συμμετοχή αυξημένου αριθμού Αστυνομικών, 
από όλη την Επικράτεια σε μια επιχείρηση ευρείας 
κλίμακας και με την συμμετοχή βεβαίως δυνάμεων 
από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας.

Μεταγενέστερα βιώνοντας η Χώρα μας τις συνέ-
πειες της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS – COV 
– 2 και της (σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.) πανδημίας, η 
Χώρα μας από 14/03/2020 εφάρμοσε και υλοποίη-
σε μέσω και του συνόλου των Αστυνομικών Δυνά-
μεων ανά την Επικράτεια, μέτρα για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού αλλά και της προστασίας 
/ διαφύλαξης της περιουσίας των Ελλήνων Πολιτών, κα-
τάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Με βάση τα ανωτέρω δύο (2) δύσκολα γεγονότα και 
με ενεργή συμμετοχή του συνόλου του Προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, προσφέρθηκαν Πολιτευτές, 
Ιδιώτες και Φορείς/Σύλλογοι οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί 
ειδικότερα στο έργο του Προσωπικού της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ημαθίας, στους οποίους δια της παρούσης 
εκφράζουμε ως ελάχιστη τιμή , τις ευχαριστίες και την 
ευαρέσκειά μας, γνωστοποιώντας, ότι για όλους εμάς 
αποτελεί ηθικό στήριγμα η όποια και με οποιοδήποτε 
τρόπο υλική στήριξη στο δύσκολο έργο που συνεχίζουμε 
να κάνουμε.

Ειδικότερα ευχαριστούμε τους:
- κ.κ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ Απόστολο Υφυπουργό Οικο-

νομικών
- κ.κ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ Λάζαρο και κ.κ. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 

Αναστάσιο, Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας
- κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ Κωνσταντίνο, Αντιπεριφερειάρχη 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
- κ. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ Κωνσταντίνο Δήμαρχο Βέροιας, κ. 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Νικόλαο Δήμαρχο Νάουσας, κ. ΓΚΥΡΙΝΗ 
Παναγιώτη Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, για την απολύμανση 
εγκαταστάσεων και οχημάτων Υπηρεσιών μας, στην Πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας τους.

- Κ. ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟ Πέτρο, Πρόεδρο Ένωσης Απο-
στράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Ημαθίας καθώς και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Απόστολο, ιδιοκτήτη Γραφείου 
Γενικού Τουρισμού για την προσφορά λεωφορείων μετα-
φοράς προσωπικού Υπηρεσιών μας.

- κ. ΣΟΥΚΟ Κωνσταντίνο, Πρόεδρο της Εταιρείας – 
Soukos Robits ΑΕΒΕ – για προσφορά επιχειρησιακού 
εξοπλισμού

- κ. ΛΑΧΑΝΙΔΟΥ Χριστίνα, Πρόεδρο Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίου Γεωργίου καθώς και τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου για προσφορά επιχειρησιακού 
εξοπλισμού

- κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέφανο και κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ 

Βασίλειο, ιδιοκτήτες Εταιρείας εμπορίας φρούτων
- κ. ΦΑΝΙΑΔΗ Φανή, Πρόεδρο Ευξείνου Λέσχης Νά-

ουσας για προσφορά υγειονομικού υλικού (γάντια, αντι-
σηπτικά κ.λ.π.)

- κ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗ Άρη, ιδιοκτήτη Ιδιωτικής Εταιρείας 
Φύλαξης για προσφορά υγειονομικού υλικού (μάσκες, 
γάντια, αντισηπτικά)

- κ. ΚΑΤΗ Σοφία, Πρόεδρο Συλλόγου Φαρμακοποιών 
Νομού Ημαθίας για προσφορά υγειονομικού υλικού (γά-
ντια, μάσκες, αντισηπτικά κ.λ.π.)

- κ. ΠΛΙΟΓΚΑ Ηλία, Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου 
Βέροιας για προσφορά υγειονομικού υλικού (μάσκες, 
γάντια)

- κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Δημήτριο, ιδιοκτήτη επιχείρησης 
ειδών διατροφής (super market) για προσφορά αντίστοι-
χων ειδών

- κ. ΖΑΓΑΡΗ Δημήτριο, ιδιοκτήτη επιχείρησης για 
προσφορά εδεσμάτων

- κ. ΚΑΚΑΡΗ Νεκτάριο, ιδιοκτήτη επιχείρησης επι-
σκευής οχημάτων για προσφορά απολύμανσης σε οχή-
ματα

- κ. ΤΣΙΑΜΗΤΡΟ Απόστολο, ιδιοκτήτη επιχείρησης 
επισκευής / συντήρησης οικιών/επιχειρήσεων για προ-
σφορά υγειονομικού υλικού (μάσκες)

- κ. ΓΑΤΟ Δημήτριο, ιδιοκτήτη επιχείρησης Βιοτεχνίας 
για προσφορά υγειονομικού υλικού (υφασμάτινες μά-
σκες) 

- κ. ΟΥΠΑΛΑ Λάζαρο, ιδιοκτήτη επιχείρησης βιοτε-
χνίας για προσφορά υγειονομικού υλικού (υφασμάτινες 
μάσκες)

- κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ & Συνεργάτες επιχείρησης ασφαλι-
στικών καλύψεων για προσφορά υγειονομικού υλικού 
(μάσκες, γάντια)

- κ. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννη, Πρόεδρο Ένωσης Αξιω-
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας & 
μέλη Διοικητικού συμβουλίου για προσφορά ενός θερμο-
μέτρου (για θερμομέτρηση Προσωπικού, Ιδιωτών).

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Διονύσιος Κούγκας

Διευθυντής 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Ερώτηση στη Βουλή για την 
υποστελέχωση και την λειτουρ-
γία του ΕΛΓΑ σε Ημαθία και 
Πέλλα, αλλά και την ανάγκη 
άμεσων αποζημιώσεων στο 
100% της ζημιάς, κατέθεσε η 
βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου, 
ζητώντας  παράλληλα από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη, 
να μεριμνήσει για προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού χωρίς 
χρονοβόρες διαδικασίες και να 
εγγυηθεί τη συνέχεια της λει-
τουργίας του ΕΛΓΑ και όχι την 
ιδιωτικοποίηση της αγροτικής 
ασφάλισης. Η κα Καρασαρλίδου, τονίζει τις 
τραγικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
στην γεωργική παραγωγή και ειδικότερα στις 
καλλιέργειες Ημαθίας και Πέλλας, που ήρθαν 
να προστεθούν τα τελευταία χρόνια, στα ήδη 
υπάρχοντα προβλήματα των χαμηλών τιμών 
των προϊόντων, του εμπάργκο, αλλά και της 
μαύρης αγοράς.

 Όπως αναφέρει η βουλευτής: «Σημαντικές 
ζημιές και απώλειες στις καλλιέργειες προκαλεί 
τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή λόγω 
της  έντασης και  συχνότητας ακραίων φυσι-
κών  φαινομένων. Τις συνέπειες υφίστανται και 
οι δενδροκαλλιέργειες της περιοχής Ημαθίας 
και Πέλλας, στις οποίες, έχουν προκληθεί εκτε-
ταμένες ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις, χα-
λάζι, ανεμοθύελλες, παγετούς, όπως άλλωστε 
αποδεικνύουν και τα ποσοστά αποζημιώσεων 
του ΕΛΓΑ στις περιοχές. 

Επιπρόσθετα οι χαμηλές τιμές των εμπο-
ρεύσιμων προϊόντων, της απώλειας της ρωσι-
κής αγοράς από το εμπάργκο που έχει επιβλη-
θεί για μία σειρά ελληνικών νωπών αγροτικών 
προϊόντων, αλλά και της μαύρης αγοράς, αυ-
ξήσει την οικονομική πίεση των αγροτών.

 Κατόπιν τούτων, είναι προφανές ότι για την 
επιβίωσή τους και την συνέχιση της παραγω-
γής, απαιτούνται γρήγορες αποζημιώσεις από 
τον ΕΛΓΑ, αλλά αποζημιώσεις στο 100% των 
ζημιών.

 Στο τοπικό υποκατάστημα ΕΛΓΑ Βέροι-
ας-Πέλλας, από τους 33 μόνιμους γεωπόνους 
έχουν φύγει περίπου 11, είτε λόγω κινητικό-
τητας σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε 
λόγω απόσπασης, είτε λόγω μετάθεσης σε 
άλλα υποκαταστήματα. Κατά συνέπεια, η δυ-

ναμικότητα του υποκαταστήματος σε μόνιμο 
προσωπικό έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα. Α-
νάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλα 
υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ στην χώρα.

 Επειδή παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση 
στην πληρωμή των αποζημιώσεων προς τους 
παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ λόγω μείωσης 
προσωπικού.

 Επειδή αν για την καλλιεργητική περίοδο 
του 2020 επαναληφθούν ζημίες αντίστοιχου 
μεγέθους με την προηγουμένη τριετία,  υπάρ-
χει ο κίνδυνος μη ανταπόκρισης του ΕΛΓΑ.

 Επειδή ο ΕΛΓΑ δεν έχει ολοκληρώσει το 
οργανόγραμμα του, οπότε και δεν έχει εντα-
χθεί στο πρόγραμμα της Κινητικότητας, με 
συνέπεια, ενώ μπορούν να μετατεθούν μόνιμοι 
υπάλληλοι δεν μπορούν να έρθουν μέσω κι-
νητικότητας νέοι μόνιμοι υπάλληλοι από άλλες 
υπηρεσίας. 

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
-Πότε θα ολοκληρωθεί το οργανόγραμμα 

του οργανισμού και πότε θα αναρτηθεί ψηφια-
κά στη πλατφόρμα της κινητικότητας; 

-Υπάρχει στο χρονοδιάγραμμα του Υπουρ-
γείου η προκήρυξη προσλήψεων  μόνιμου 
προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και αν ναι αυτή θα 
είναι σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να α-
ποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες;                                 

 -Εγγυάται την συνέχεια της λειτουργίας του 
ΕΛΓΑ και όχι την ιδιωτικοποίηση της αγροτικής 
ασφάλισης;»

 -Προτίθεται ο ΕΛΓΑ να πληρώσει το 100% 
των αποζημιώσεων για τις καταστροφές του 
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και όχι σε δόσεις 
(για φέτος η πρώτη πληρωμή είναι το 65% της 
δικαιούμενης αποζημίωσης);»

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Στελέχωση του ΕΛΓΑ 
τώρα και επίσπευση 

αποζημιώσεων στο 100% για να 
ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΟΙ οι αγρότες

Η Διεύθυνση  Αστυνομίας Ημαθίας ευχαριστεί 
πολιτικούς, ιδιώτες και φορείς- συλλόγους 

για την  υλική στήριξη στο δύσκολο έργο της



Ο Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας γνωστοποιεί τα εξής:
«Παρότι ο Αγροτικός Σύλλογός μας αλλά και οι άλλες  Συνδι-

καλιστικές Οργανώσεις  με συνεχείς ανακοινώσεις μας δημόσια 
και προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και παρεμβάσεις ως προς τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν δεν έχουμε λάβει καμία συγκεκριμένη απάντηση ως 
σήμερα.

Τονίσαμε επανειλημμένα την ανάγκη στήριξης των αγροτικών 
οικογενειών που πλήττονται και αυτές από τις επιπτώσεις του 
κορωνοιού ,  αλλά και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στην 
κατεύθυνση της στήριξης των παραγωγών και της επάρκειας 
αλλά και της ορθής καλλιεργητικής φροντίδας 
που επιβάλλεται ώστε να διασφαλίσουμε για τον 
Ελληνικό λαό προϊόντα αρκετά και προπαντός 
ασφαλή.

  Σημεία αιχμής θεωρούνται:
 H άμεση στήριξη όλων των ΚΑΔ που πλήτ-

τονται.  Και πλήττονται όλοι.
Η αποζημίωση της κτηνοτροφίας και των 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών που πλήττονται 
ιδιαίτερα λόγω κορονοϊού και εν όψει του Πάσχα.

 Η χρηματοδότηση του τομέα άμεσα, άτοκα, 
και με εγγύηση του Ελληνικου  Δημοσίου,και χω-
ρίς τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελ-
θόντος,  για τις παραγωγές που είναι σε εξέλιξη.

   Η άμεση αποζημίωση στο 100% από τον 
ΕΛΓΑ όλων των ζημιών του 2019.

Η άμεση αποπληρωμή της περσινής πα-
ραγωγής (η οποία δεν έχει εξωφληθεί στους 
παραγωγούς)

Να αξιοποιηθούν όλα τα Εθνικά προγράμ-
ματα και εργαλεία  για την άμεση επιβίωση των 
αγροτικών νοικοκυριών . 

Να αξιοποιηθούν όλα τα λιμνάζοντα, στα γρα-
φειοκρατικά συρτάρια, ΕυρωπαΪκά προγράμμα-
τα , για να δώσουν ώθηση στην παραγωγή .

Η μέριμνα για τους εργάτες γής . Και εδώ 
επανερχόμαστε σε μια παλότερή μας πρόταση,  
την οποία είχαμε προχωρήσει  παλιότερα σε 
συνεργασία τον Δήμου Βέροιας , τον Τοπικό 
ΟΑΕΔ και τον Αγροτικού μας Σύλλογο.  Σήμερα 
και εν  μέσω κορονοαίού εφαρμόζεται με μεγάλη 
επιτυχία στις επίσης πληττόμενες χώρες Ιταλία 
και Γαλλία.

 Επομένως σε κεντρικό επίπεδο το Υπουρ-
γείο Εργασίας άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει 

σε νομοθετική ρύθμιση, και να προστεθεί  σαν ένας ακόμη κλά-
δο στον ΟΑΕΔ, ο κλάδος των Εργατών Γής. 

Να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε επίδομα Εργασίας. 
Ελπίζουμε ότι μ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί μιας μορφής λύση 

στο οξύ πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης,  και ταυτόχρονα 
θα δίνεται διέξοδος στο φάσμα της μεγάλης ανεργίας που φαίνε-
ται να έρχεται απειλητικό το επόμενο διάστημα . 

Για τον Α.Σ.Γ.Β.
Ο γ.Γραμματέας  ο Πρόεδρος 

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος Χαλκίδης Αναστάσιος» 

Σήμερα Παρασκευή 10 Απριλίου
Συνεδριάζει 

δια περιφοράς, 
το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αλεξάνδρειας 

 
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματο-

ποιηθεί δια περιφοράς στις 10 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή ή μη από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτι-
σμού, καθώς και από το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων 
που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ)

2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική από-
φαση αριθμ. 118/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (σχετική από-
φαση αριθμ. 119/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δή-
μου για αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων του 
Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων 
– αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση 
και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Πλατέος». (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση υπηρεσιών τύπου web-banking στις οι-
κονομικές συναλλαγές του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2020 και καθορισμός της 
αμοιβής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

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

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

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

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

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

European School Radio
Στο 12ο Νηπιαγωγείο 

Βέροιας το 1ο Βραβείο του 
Ραδιοφωνικού Διαγωνισμού 
«Κάν’το Να Ακουστεί 2020» 
Ανακο ινώθηκαν 

τα αποτελέσματα της 
Ψηφοφορίας των Α-
κροατών του Μαθη-
τικού Διαγωνισμού 
Ραδιοφωνικού Μηνύ-
ματος & Τραγουδιού 
“Κάν’ το ν’ ακουστεί 
2020” που ολοκληρώ-
θηκε την Παρασκευή 
3 Απριλίου 2020 με 
μεγάλη επιτυχία.

Το 12ο Νηπιαγω-
γείο Βέροιας συμ-
μετείχε και αυτή την 
χρονιά στο Ραδιο-
φωνικό Διαγωνισμό 
«Κάν’το να ακουστεί 
2020»  με ένα συνερ-
γατικό μήνυμα που 
προέκυψε μέσα από 
το eTwinning έργο 
«eTreeHuggers: 1,2, 
Tree, Hug the Trees 
with me», με τη συμ-
μετοχή 16 σχολείων.

Το μήνυμα  στο ο-
ποίο συμμετείχε ήταν 
το «Νο 4990  «Αν κά-
θε μέρα» Νηπ Όσσας».  Κάθε σχολείο επέλεξε ένα δέντρο και συμπλήρωσε 
τη φράση «Αν κάθε μέρα…». Όλες οι ηχογραφημένες προτάσεις ανέβηκαν 
στην πλατφόρμα του έργου όπου και ψηφίσαμε τις δημοφιλέστερες. Έτσι 
προέκυψε και η συγκεκριμένη συμμετοχή. Τα παιδιά φύτεψαν ένα δεντράκι 
στην αυλή τους και μέσα από ποικίλες βιωματικές δράσεις, προσπαθούν να 
προστατεύσουν τα δέντρα.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν τα παρακάτω σχολεία: Νηπιαγωγείο Όσσας, 
12ο Νηπ/γείο Βέροιας, 29ο Νηπ/γείο. Σερρών, Νηπ/γείο Κεντριού Κρήτη, 
Νηπ/γείο Καναλίων Κέρκυρας, 8ο Νηπ/γείο Κιλκίς, 4ο Νηπ/γείο Πυλαίας, 8ο 
Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, 14ο Νηπ/γείο Χανίων, 20ο Νηπ/γείο Καρδί-
τσας, 2ο Νηπ/γείο Χαλκίδας, Νηπ/γείο Λυκόγιαννης, 2ο Νηπ/γείο Μουδανί-
ων, 2ο Νηπ/γείο Χρυσούπολης, Νηπ/γείο Αυλωναρίου Εύβοιας, 8o Νηπ/γείο 
Αρτέμιδος.

Στην  κατηγορία του ραδιοφωνικού μηνύματος πρώτο τερμάτισε το  μή-
νυμα στο οποίο συμμετείχε το 12ο Νηπ/γειο Βέροιας: «Νο 4990  «Αν κάθε 
μέρα»  Νηπ. Οσσάς», έχοντας λάβει συνολικά 2.412 καρδιές,  ανάμεσα σε 
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας!

«Μία νότα χαράς τις δύσκολες μέρες που διανύουμε κλεισμένοι στα σπί-
τια μας για το Νηπιαγωγείο μας, για τους μικρούς μας μαθητές και για τους 
γονείς! Η επισκεψιμότητα στη σελίδα της ψηφοφορίας ήταν εντυπωσιακή και 
η ανταπόκριση της κοινότητας συγκινητική! Συνολικά προσέλκυσε 480.000 
επισκέψεις, ενώ οι καρδούλες που δόθηκαν σε όλες τις συμμετοχές άγγιξαν 
τις 35.000! Εφέτος, η αγωνία για τους νικητές για κάθε κατηγορία κράτησε 
μέχρι τελευταία στιγμή. Μέσα σε όλο το χρονικό διάστημα έγιναν και ανατρο-
πές στις πρώτες θέσεις και ο υγιής συναγωνισμός έδειξε και πάλι ότι ακού-
στηκε πολύ μακριά το σύνθημα “Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου, αγκαλιάζουμε 
τη Γη”.

Εκπαιδευτικοί και παιδιά  συγχαίρουν και ευχαριστούν τους συμμετέχο-
ντες και τους γονείς, φίλους , συναδέλφους που με την ψήφο τους βοήθη-
σαν να ακουστεί το μήνυμα τους!!! Μακάρι το μήνυμα να γίνει στάση ζωής 
και να αρχίσουμε να αγαπάμε επιτέλους τον πλανήτη που μας φιλοξενεί!!! 
Η τελική κατάταξη για την Ψηφοφορία Ακροατών βρίσκεται εδώ: http://
europeanschoolradio.eu/7fest/vote/.  Σύντομα, η Οργανωτική Επιτροπή θα 
ανακοινώσει την απόφαση για την Τελετή Βράβευσης και τον τρόπο της απο-
νομής όλων των Βραβείων» .

Παρασκευή 10-4-2020

16:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

16:30-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 
23310-25130

16:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
66755

21:00-08:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 
16 23310-65931

Φαρμακεία

CMYK

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ: Καμία απάντηση ακόμα, για 

τη  στήριξη των αγροτικών οικογενειών



Ο αντιπεριφεριάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης παρέδωσε χθες στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Βέροια), στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας 
(Βέροια) και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ημαθίας (Βέροια), υγειονομικό 
υλικό και είδη ατομικής προστασίας που προμηθεύτηκε η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε υλοποί-
ηση αντίστοιχης πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα 
για την ενίσχυση του έργου των γιατρών, των νοσοκόμων, του ΕΚΑΒ και 
όλου του νοσοκομειακού προσωπικού που δίνει τη μάχη κατά της πανδημί-
ας του κορονοϊού καθώς επίσης και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που σε 24ώρη βάση υπηρετούν 
ακούραστα στο πλευρό των πολιτών για την ασφάλειά τους, την τήρηση 
των έκτακτων μέτρων και την  υλοποίηση των κανόνων της Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Η διανομή περιλάμβανε 15 χιλιάδες μάσκες προσώπου, 10 χιλιάδες γά-
ντια προστασίας και μεγάλες ποσότητες αντισηπτικών υγρών, υλικών υγιει-
νής και απολύμανσης. Η παράδοση στο νοσοκομείο Ημαθίας έγινε παρου-
σία του Διοικητή κ. Ηλία Πλιόγκα και του Διευθυντή του ΕΚΑΒ κ. Σταμάτη 
Ιωάννου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας παρουσία του Αστυνομικού 
Διευθυντή κ. Διονύση Κούγκα, στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων 
των αστυνομικών υπαλλήλων  και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ημαθίας 
παρουσία του Διοικητή, Πυραγού κ. Νίκου Παλαμούτη και στελεχών της 
υπηρεσίες. 

Σήμερα Παρασκευή θα γίνει αντίστοιχη παράδοση υλικού και στη νοσοκομεια-
κή μονάδα Νάουσας ενώ θα διανεμηθεί υλικό και στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρει-
ας. Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ημαθίας θα 
φροντίσουν για τη διανομή υλικού σε όλες τις μονάδες τους, στην Ημαθία (Νάου-
σα, Αλεξάνδρεια κλπ).

Η διανομή του  υγειονομικού υλικού και των ειδών ατομικής προστασίας γίνε-
ται με τη συνεργασία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και παρόμοιες αποστολές φορτί-
ων, θα ακολουθήσουν για την Ημαθία και στο προσεχές διάστημα.

Αντιπεριφερειάρχης: Τζιτζικώστας και Περιφέρεια 
στο πλευρό των πολιτών

Στο πλαίσιο της σημερινής παράδοσης των υλικών, ο αντιπεριφερειάρχης Η-
μαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης ανέφερε τα εξής: “Από την πρώτη στιγμή που σήμανε 
ο συναγερμός για τον κορονοϊό και την πανδημία, πρώτος ο Απόστολος Τζιτζι-
κώστας και μετά όλοι εμείς που εκπροσωπούμε την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, δηλώσαμε ότι θα σταθούμε στο πλευρό των πολιτών και όλων που 
δίνουν τη μάχη για  να μας κρατήσουν υγιείς και ασφαλείς, για να θεραπεύσουν 
τους ασθενείς και για  περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου. Ο αγώνας και η αυ-
ταπάρνηση αυτών των ανθρώπων είναι τιτάνιος και εμείς σήμερα προσφέρουμε 
το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για την ενίσχυσή τους και για να 
τους εκφράσουμε τη συμπαράσταση και την ευγνωμοσύνη μας. Ευχαριστώ τον 
Απόστολο Τζιτζικώστα που μια ακόμη φορά δείχνει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο 
πλευρό μας και τιμά επάξια την εμπιστοσύνη του κόσμου.  Ευχαριστώ επίσης 
όλους τους συνεργάτες μου στην Π.Ε. Ημαθίας που στέκονται στο ύψος της πε-
ρίστασης και ενισχύουν το έργο που κάνουμε. Εργαζόμαστε συλλογικά, είμαστε 
μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε για μια ακόμη φορά.  Οι 
διανομές ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής θα συνεχιστούν, οι παραλήπτες 
θα αυξηθούν και θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε παρόμοιες δράσεις πολύ 
σύντομα”.
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Ευχαριστήριο
Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί συνδημότισσά μας ,η οποία επιθυμεί να διατη-

ρήσει την ανωνυμία της  για την προσφορά 5 σακιών ξηράς  ζωοτροφής για τη 
σίτιση των  αδέσποτων σκυλιών του Δήμου μας στις δύσκολες αυτές ημέρες που 
διανύουμε.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ –ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΕΠ
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ως Δήμαρχος Α-
λεξάνδρειας εκφρά-
ζω τις θερμές ευχα-
ριστίες μου, στην 
εταιρεία ΕΛ.ΒΙ.Ζ. 
Α.Ε., που εδρεύει 
στο Πλατύ Ημαθίας, 
και ιδιαίτερα στο κ. 
Βασίλειο Χαλκίδη, 
για την ευαισθητο-
ποίηση της και την 
παροχή δωρεάς 
ζωοτροφών παρα-
γωγής της, για τα 
αδέσποτα ζώα συ-
ντροφιάς του Δήμου 
μας, σε αυτή την 

δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος μας, εξαιτίας του Κο-
ρωνοϊού COVID – 19.

Επίσης, τις θερμές ευχαριστίες μου προς την εταιρεία 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε – Εκκοκκιστήριο Βάμβα-
κος, για τη συνδρομή της, στη προσπάθεια που καταβάλλου-

με καθημερινά να βρισκόμαστε κοντά στους δημότες – πολί-
τες του Δήμου μας, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές δείχνουν την αυξημένη ευαι-
σθησία, και είναι απαραίτητες τις ημέρες αυτές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

CMYK

Ευχαριστήριο του Δημάρχου Αλεξάνδρειας για δωρεές 
ζωοτροφών και ειδών Πρώτης Ανάγκης για τους δημότες

Προέδρος Πανελλήνιου 
Κτηνιατρικού Συλλόγου προς  Υφ. 
Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλο:

Ευχαριστίες 
για την ένταξη  
κτηνιατρείων,  
κλινικών και 

καταστημάτων 
κτηνιατρικών 

φαρμάκων, στα 
μέτρα ενίσχυσης

Με δημόσια επιστολή, η  Προέδρος του 
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου ευχα-
ριστεί τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βε-
συρόπουλου για την κατανόησή του στα ζη-
τήματα του κλάδου τους και την ένταξή τους 
στα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που 
πλήττονται. Στην επιστολή αναφέρει:

«Αξιότιμε Υφυπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας 

εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για την 
αποδοχή της πρότασης του Πανελλήνιου Κτη-
νιατρικού Συλλόγου περί ένταξης των κτηνια-
τρείων, κτηνιατρικών κλινικών, καταστημάτων 
λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων στα 
μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται. 

Στην πρώτη μας συνάντηση, πριν από ένα 
μήνα περίπου,  με θέμα τη μείωση του ΦΠΑ στις 
κτηνιατρικές πράξεις, αντιληφθήκαμε αμέσως το 
πραγματικό σας ενδιαφέρον για τα ζητήματα του 
κλάδου που προφανώς και δεν είναι συντεχνια-
κά, αλλά αφορούν το σύνολο της οικονομίας της 
χώρας. 

Η δουλειά του κτηνιάτρου σχετίζεται άμεσα 
με την προστασία της υγείας και ευζωίας των 
ζώων, μικρών και παραγωγικών, τον έλεγχο 
παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, την 
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Ως εκ τούτου 
αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μία πολύπλευ-
ρη προσφορά σε όλους τους τομείς.  Ειδικά 
στις μέρες μας που τα ζώα συντροφιάς παίζουν 
κυρίαρχο ρόλο στη ζωή και στην ψυχική ισορρο-
πία των ιδιοκτητών τους, ενώ η εξασφάλιση της 
διατροφικής επάρκειας με προϊόντα άρτιας ποιό-
τητας είναι πραγματικό ζητούμενο, η κτηνιατρική 
επιστήμη αναδεικνύεται κορυφαία. 

Είναι εμφανές ότι αυτό έχετε κατανοήσει και 
πράττετε με γνώμονα τη στήριξη του κλάδου, 
φυσικά βάσει των δεδομένων συνθηκών και δυ-
νατοτήτων της οικονομίας.

Κλείνοντας την επιστολή μου θα ήθελα να 
σας εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση και στήριξη 
στο έργο σας .

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος του ΠΚΣ

Αθηνά Τραχήλη»

Μάσκες, γάντια και είδη υγιεινής παρέδωσε 
χθες ο Κ. Καλαϊτζίδης σε Νοσοκομείο, 
Αστυνομία και Πυροσβεστική Ημαθίας 

-Σήμερα στους αντίστοιχους φορείς της Νάουσας
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

μα 63 τ.μ. με πατάρι

και υπόγειο στη Βέ-

ροια, οδός Τρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣπωλείταιδι-

όροφημονοκατοικίαπε-

ρίπου175 τ.μ., τοπάνω

κατοικήσιμοκαιτοισόγειο

αποθήκες, σε οικόπεδο

1,5στρέμμα,θερμοκήπιο,

αμπελώνας,περιφραγμέ-

νο,3ΔΣΚWC.Τηλ.:6987

473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικίακοντάστο7οΔη-

μοτικό,75τ.μ.,μευπό-

γειο75τ.μ.καιοικόπε-

δο200τ.μ.,48.000ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

λείται μονοκατοικία 80

τ.μ. σε οικόπεδο 1000

τ.μ., με θέα το ποτάμι,

και τα δύο μαζί ή με-

μονωμένα. Τηλ.: 6981

058526.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

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

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα

4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο, με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδο-
μή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδηγός με γνώ-
σεις πληροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή,
5νθήμερη,συνεχέςωράριο,βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄
κατηγορίαςθααξιολογηθείιδιαιτέρως.Αποστολήβιογρα-
φικούστοe-mail:kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στοτηλ.2331071670,ώρες11.00-13.00.

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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



ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται

μονοκατοικία δύο διαμερί-

σματα από 70 τ.μ. ισόγειο

και70τ.μ.1οςόρ.,μεεξω-

τερική σκάλα, σε οικόπεδο

595τ.μ.,πάνωστονκεντρι-

κόδρόμο,10λεπτάαπότη

Βέροια, δίπλα από τονΑγ.

Γεώργιο. Τιμή 85.000 ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:2310

864983&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

95 τ.μ., 3ος όρ., καταπλη-

κτική θέα, ανακαινισμένο,

χωρίς ασανσέρ, ατομική

θέρμανση, κουφώματα ε-

νεργειακά, μπαλκόνια γύ-

ρω-γύρω. Τιμή 45.000 ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:6992

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κόπεδο

250 έως 1000 τ.μ. για α-

ντιπαροχή στην πόλη της

Βέροιας, εκτός απο Εργα-

τικές κατοικίες. Τηλ.: 6945

122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  μεγάλη

ευκαιρίαπωλείταιοικόπεδο

2 στρέμματα, άρτιο και οι-

κοδομήσιμο, με νερό, ρεύ-

μα, σε πολύ ωραία θέση.

ΤιμήΜΟΝΟ 30.000 ευρώ.

Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ο ι κ όπ ε -

δο στη Μέση Βέροιας, 6

στρέμματα, τιμή 130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο

τουΔιαβατούοικόπεδο205

τ.μ.,αξία5.500ευρώ.Τηλ.:

6942067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην

οδόΘεσ/νίκης, σε τιμή ευ-

καιρίας.Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙπεριίτερο,στηνπλα-

τεία Καπετανίδη λόγω συ-

νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972

670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο

διαμέρισμα 76 τ.μ. επί της

οδού Γρεβενών 11 και Ερ-

μού γωνία, πραγματικός

λουλουδότοπος, με καλο-

ριφέρ, κλιματισμό, χώρο

πάρκινγκ, δίχως κοινόχρη-

σταστηΒέροια.Πληρ.τηλ.:

6949215864.

ΖΗΤΩ  γ ια  ενο ικ ίαση

γκαρσονιέρα40τ.μ.έως50

τ.μ. στη Βέροια, χωρίς έπι-

πλα. Τηλ.: 6939 581580 κ.

Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ

8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1Δ-

ΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη

(κρεβάτι, καναπές, ντουλά-

πα, σαλονάκι κενρική θέρ-

μανση και κλιματιστικό,TV,

ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,

λουτρό κομπλέ) .  Πληρ.

τηλ.: 6973015833 (08.00-

13.00και17.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργιαγέφυρα«Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,

φροντιστήριο, ή εργαστήριο

και υπηρεσίες. Είναι ανα-

καινισμένοι, 2WC και λο-

γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους

18. Τηλ. 23310 23140 &

6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικός χώρος

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

δίπλα στα Αστικά. Τηλ.:

6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-

ξί,Μηχανικός αυτοκινήτων,

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,

από επιχείρηση στη Βέροια

για πλήρη απασχόληση. Ι-

κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ.

επικοινωνίας: 2331071553

& 2331062900. Ώρες επι-

κοινωνίας::9:00με18:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέμα-

τος «ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ» ζητά

οδηγούς μπετονιέρας, οδη-

γούς επικαθήμενου και χει-

ριστές αντλίας σκυροδέμα-

τος. Τηλ.: 6948 549279 &

2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλοςγια

εργαστήριο επεξεργασίας

κρεάτων,καθώςκαιοδηγός

με επαγγελματικό δίπλωμα.

Πληρ.2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για

σέρβις σε καφέ-μπαρ.Πλη-

ροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέ-

ροια που δραστηριοποιείται

στοχώροτηςενοικίασηςκαι

εγκατάστασης σκαλωσιών,

αναζητά άμεσα τεχνίτες για

εργασία. Για περισσότερες

πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να επικοι-

νωνούνστοτηλέφωνο6947

071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι

γραφείου με γνώσεις Η/Υ

και επιπλέον άτομα για την

παραγωγή ιδιωτικής εται-

ρίας. Τηλ.: 6974 312313,

6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να

γνωρίζει μισθοδοσία κατά

προτίμηση του προγράμ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

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



ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γρα-

φείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932

245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει

τη φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24ωρη βάση. Τηλ.:

6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελ-

ματικό γερμανικής κατασκευής με

φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε

άριστηκατάσταση.Τηλ.επικοινω-

νίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυ-

βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώ-

μα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος,

κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά

σύντροφο έως68 ετώνμε τα ίδια

χαρακτηριστικάγιαμίαουσιαστική

σχέση ζωής.Μόνοσοβαρέςπρο-

τάσεις.Τηλ.:6996202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υπο-

χρεώσεις ζητάΚυρία έως 50 ετών

για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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 Αν πράγματι βγήκαν δελφίνια στον Θερ-
μαϊκό, τότε αυτός ο κορωνοϊός είναι ευλογία…

 
P Κάτι σαν το μνημόνιο του Άδωνη, αν θυμά-

στε.
 
P Κι ούτε επιτροπεία ούτε τίποτε άμα λάχει.
 
P Κύριοι παράγοντες στον κορωνοϊό η παχυ-

σαρκία και το κάπνισμα. Με άλλα λόγια: η πλεονεξία.
 
P Διότι τρως, όταν κόβεις το κάπνισμα. Άμα 

κάνεις και τα δύο, ο κορωνοϊός είναι το λιγότερο 
που μπορείς να πάθεις.

 
P Αοσμία και αγευσία στα συμπτώματα της α-

σθένειας. Ευτυχώς δεν είναι η αφραγκία. Εκατόμβες 
κρουσμάτων θα είχαμε.

 
P Ο Χέμινγουεϊ, λέει, το 1926 είχε μείνει σε 

καραντίνα για αρκετές εβδομάδες στο εξοχικό 
του στη Γαλλική Ριβιέρα, με τη γυναίκα του και 
την γκόμενα του. Η ιστορία διδάσκει.

 
P Ήξερε εντέλει ο Έρνεστ για ποιον χτυπάει η 

καμπάνα.
 
P Είχε πει κάποτε ο Χέμινγουεϊ: «Πώς χρε-

οκόπησα; Με δύο τρόπους: Σταδιακά, και μετά 
απότομα.» Ξεχασμένος Έλληνας Θεός σάς λέω.

 
P Το καλύτερό του; Το εξής: «Οι κριτικοί είναι 

κάποιοι που παρακολουθούν μια μάχη από ένα 
απρόσιτο σημείο και μετά κατεβαίνουν κάτω και πυ-
ροβολούν τους επιζήσαντες.» 

Ισχύει και για πολιτικούς.
 
P Αυτό που στις ΗΠΑ ξεκληρίζονται όλοι 

οι Κένεντι, εμείς στην 
Ελλάδα το έχουμε α-
ντιστρόφως από το 
μητσοτακέικο. Ξεκλη-
ρίζουν.

 
P Αυτό το αίτημα 

με τη λειτουργία από τα 
μεγάφωνα, να το δούμε 
λιγάκι ε; Δεν είναι κι ό,τι 
πιο σώφρων, όπως κι 
αν το δεις.

 
P Κι είχα διαλέ-

ξει ένα γερό αβγό για 
φέτος.

 
P Ήλθε η κρίση 

του κορωναϊού και 
μάθαμε ότι στην οικο-
νομία μας έχουμε και 
μαξιλάρι. Τελικά δεν έ-
χει κανείς μέλλον χωρίς 
προικιά.

 
P Χθες η αγάπη 

έκανε ιμάμ μπαϊλντί. 
Είχε καιρό να δει τούρκικο.

 
P Και:
 Μια ξανθιά ετοιμάζεται για κρουαζιέρα και γράφει 

στο ημερολόγιό της…
1η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο, όλα είναι 

έτοιμα για την κρουαζιέρα και είμαι πολύ ενθουσια-
σμένη!

2η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο εδώ είναι φα-
νταστικά! Κάθομαι στην πισίνα του πλοίου και πίνω 
μοχίτο. Η απέραντη θάλασσα είναι υπέροχη! Γνώρι-
σα και τον καπετάνιο του πλοίου σήμερα!

3η ημέρα. Σήμερα ο καπετάνιος με προσκάλεσε 

σε δείπνο και δέχτηκα. Επίσης μου ζήτησε να περά-
σω τη νύχτα μαζί του, αλλά αρνήθηκα.

4η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα ο 
Καπετάνιος με προσκάλεσε για φαγητό στην καμπί-
να του. Είχαμε ένα πολυτελές δείπνο και έπειτα μου 
ζήτησε να μείνω μαζί του, αλλά του είπα πως είμαι 
αρραβωνιασμένη και δεν μπορώ.

5η ημέρα. Σήμερα ο καπετάνιος με είδε στην 
πισίνα, με κέρασε μερικά ποτά και μου είπε πως αν 
δεν πάω μαζί του, θα βυθίσει το πλοίο. Είμαι πολύ 
προβληματισμένη!

6η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο. Χθες έσωσα 
2000 ζωές. Δύο φορές!

Κ.Π.

Για την πρόοδο του έργου κατασκευής αποχετευτικού δικτύου 
στη Μελίκη ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης 
Γκυρίνης, συνοδευόμενος από τους Αντι-
δημάρχους Οικονομικών κο Σαρακατσάνο 
Νικόλαο και Τεχνικών Έργων κο Βενιόπου-
λο Κωνσταντίνο, επισκέφθηκε την Τετάρτη 
8/4/2020 τις Κοινότητες Μελίκης και Νεο-
κάστρου, για να παρακολουθήσει την πρό-
οδο των εργασιών καθαρισμού τάφρων και 
αποκατάστασης των τομών του έργου της 
κατασκευής αποχέτευσης Μελίκης.

 Ο Δήμαρχος, αφού συνομίλησε με τους 
αρμοδίους των έργων, δήλωσε τα εξής:

“Σήμερα ήρθαμε να ενημερωθούμε για 
την πρόοδο των εργασιών του έργου Κα-
τασκευής Αποχετευτικού Δικτύου και Ε-
γκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στον 
οικισμό της Μελίκης και διαπιστώσαμε ότι η 
ποιότητα της παροχής των εργασιών είναι 
εξαιρετική. Με τις εργασίες που εκτελούνται στην Ενότητα της Μελίκης, αλλά και με την αδιάλειπτη λειτουργία του Δήμου Αλεξάνδρειας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο λόγω του κορωνοϊού, δείχνουμε την έμπρα-
κτη στήριξη της δημοτικής αρχής προς τους Δημότες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους”.
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