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Προσέχουμε… για να έχουμε ασανσέρ
και κυλιόμενο διάδρομο στην Ελιά

Εδώ και λίγες ημέρες είναι σε λειτουργία το ασανσέρ και ο κυλιόμενος
διάδρομος κάτω από την Ελιά, που
ήταν χαλασμένα για μεγάλο διάστημα,
αφού είχαν υποστεί επανειλημμένα
βανδαλισμούς. Ωστόσο θα πρέπει να
είναι προσεκτικοί οι δημότες που κάνουν χρήση κυρίως του κυλιόμενου
διαδρόμου, αφού ακόμη και στις λίγες ημέρες που είναι σε λειτουργία
έχουν καταφέρει να τον μπλοκάρουν
αρκετές φορές. Αιτία σύμφωνα με τους
ανθρώπους του δήμου Βέροιας είναι η
επιμονή των χρηστών να πατούνε το
κόκκινο κουμπί ασφαλείας νομίζοντας
ότι αυτό θέτει σε λειτουργία τον διάδρομο. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν
ότι ο διάδρομος είναι αυτόματος και
μόλις πατήσουν επάνω του τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία. Επομένως ας
προσέχουμε…για να έχουμε ασανσέρ και κυλιόμενο διάδρομο προκειμένου να εξυπηρετούμαστε όσοι από την Λεωφόρο
Στρατού θέλουμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να βρεθούμε ξεκούραστα στην οδό Ανοίξεως ακριβώς στο πάρκο της Ελιάς.  

Κλείνουν: Δικαστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι,
παιδότοποι, κέντρα διασκέδασης και γυμναστήρια

Επιτέλους Εθνική Ομάδα
για την οργάνωση
της φρουτοπαραγωγής!

Δικαστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι, παιδότοποι,
χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρα διασκέδασης και γυμναστήρια, κλείνουν από σήμερα, για 15
ημέρες, με εισήγηση των
επιστημόνων ενώ για τους
αρχαιολογικούς χώρους και
τα μουσεία θα αποφασίσει
αρμοδίως το υπουργείο
Πολιτισμού. Όπως ανακοίνωσε ο λοιμωξιολόγος και
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα
στην Ελλάδα ανέρχονται στα 117 ενώ ελέγχονται άλλα 15.
Ο κ. Τσιόδρας είπε ότι τα μέτρα εντείνονται και εξήγησε ότι κλειδί στον έλεγχο διασποράς του ιού, αποτελούν οι
συναθροίσεις. «Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα πάντα αλλά μπορούμε να αποφεύγουμε τις συναθροίσεις. Είναι πολύ
σημαντική η ατομική ευθύνη», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι μένουμε σπίτι μας με ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με
αυτά της γρίπης και διευκρίνισε ότι οι μη ευπαθείς ομάδες που περνούν σχετικά ήπια την ίωση που προκαλεί ο κορονοϊός δεν θα έχει πλέον νόημα να εξετάζονται για αυτόν.

Η σύσταση της Εθνικής Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Φρούτων, Πυρηνόκαρπων και Αχλαδιών
και μάλιστα με έδρα τον Κοπανό Ημαθίας δίνει
σημαντικές προοπτικές για την στήριξη και ανάπτυξη
του κλάδου. Επιτέλους μετά από προσπάθειες ετών
καταφέρνουν όλοι οι επαγγελματίες από τον απλό
αγρότη και συνεταιριστή του πρωτογενούς τομέα μέχρι
την μεταποίηση και τυποποίηση της βιομηχανίας
να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να χαράξουν επί
χάρτου κοινή στρατηγική για να αντιμετωπιστούν
παθογένειες και προβλήματα, αλλά και να υπάρξει
και αναπτυξιακή πορεία. Το αυτονόητο που ήταν η
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών
για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του αγροτικού
πλούτου, επιτέλους επετεύχθη και οι προσδοκίες
είναι μεγάλες, ειδικά σε μια περίοδο που και η
τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα η οικονομία
την έχει ανάγκη.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις
για τον κορωνοϊό

112 για «έξυπνα κινητά»
Η πρώτη ειδοποίηση από
τον Ευρωπαϊκό
Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης
«112», για τον
κορωνοϊό, εστάλη το βράδυ
της Τετάρτης,
αμέσως μετά το
διάγγελμα του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), που συνοδευόταν από έναν ήχο σαν
συναγερμό, δεν έφτασε σε όλα τα κινητά τηλέφωνα.
Τουλάχιστον σε ένα ποσοστό 10% δεν ελήφθη, ενώ   το
90%, έλαβε το μήνυμα. Η χθεσινή ειδοποίηση ελήφθη κατά
κύριο λόγο από όσους έχουν τα λεγόμενα «έξυπνα κινητά», τα
οποία διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό με την μέθοδο CBS,
δηλαδή μέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Οι υπόλοιποι θα πρέπει να ρυθμίσουν τα κινητά τους….

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων, για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID 19 στους χώρους εργασίας, το Επιμελητήριο  Ημαθίας έστειλε στα μέλη του, το 1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, που ετοίμασαν οι υπηρεσίες του, αντλώντας πληροφορίες από Διεθνείς Οργανισμούς. Τους παροτρύνουν μάλιστα, να διανείμουν  το φυλλάδιο αυτό
στους εργαζόμενους και τα στελέχη της επιχείρησής τους.
Θα ακολουθήσει η έκδοση νέων Ενημερωτικών Φυλλαδίων, σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Δημόσιας Διοίκησης,
καθώς και τις στρατηγικές που μπορούν να καθώς και τις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

Πετροπόλεμος, δακρυγόνα...
αλλά και μπάνιο στα νερά
του Έβρου!
Μέχρι τώρα οι σκηνές που αναπαράγονται από την κρίση στον Έβρο,
αφορούν πετροπόλεμο, δακρυγόνα, φωτιές και εικόνες έντασης. Ο ΛΑΟΣ
εξασφάλισε αποκλειστικά φωτογραφία που δείχνει τους μετανάστες που
βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος, να κάνουν το μπάνιο τους στα παγωμένα
νερά του Έβρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά τις ηλιόλουστες ημέρες,
μόλις κοπάζει η ένταση και τα επεισόδια κάποιοι «γενναίοι» αψηφούν την
χαμηλή θερμοκρασία του νερού και βουτούν όπως φαίνεται χαρακτηριστικά
στην φωτογραφία, προφανώς όχι για να απολαύσουν το μπάνιο, αλλά για
να αισθανθούν λίγη καθαριότητα μέσα στις άσχημες συνθήκες που βιώνουν.   
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Χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπογράφηκε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φρούτων,
Πυρηνόκαρπων και Αχλαδιών, με έδρα την Ημαθία
-Χρ. Γιαννακάκης: Για πρώτη φορά ο κλάδος συνασπίζεται σε κοινό τραπέζι
διαλόγου, για χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού

Μετά
από
τέσσερα χρόνια
συζητήσεων και
προσπαθειών, σε
διάφορα στάδια,
υπογράφηκε χθες
Πέμπτη, το μεσημέρι, στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, η σύσταση της Εθνικής
Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Φρούτων, Πυρηνόκαρπων και Αχλαδιών,
με έδρα τον Κοπανό Ημαθίας. Το έγγραφο που δίνει το
πράσινο φως της
εκκίνησης, υπογράφηκε από την
Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων
Παραγωγών Ημαθίας με τους συνδεδεμένους Συνεταιρισμούς , τον Σύνδεσμο Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πέλλας, την Ένωση Κονσερβοποιών
Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, παρουσία του υπουργού Μάκη
Βορίδη και εκπροσώπων όλων των πλευρών. Παρών ήταν και ο βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Για τον σκοπό της Διεπαγγελματικής, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Χρήστος
Γιαννακάκης (και πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ημαθίας), μιλώντας στο
«Λαό», επεσήμανε ότι, «για πρώτη φορά το σύνολο του κλάδου των
πυρηνόκαρπων, που περιλαμβάνει ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, βερίκοκα, δαμάσκηνα και γιγαρτόκαρπα αχλάδια, συνασπίζεται σε κοινό
τραπέζι διαλόγου, περιλαμβάνοντας τον πρωτογενή τομέα και τους
τομείς μεταποίησης και τυποποίησης, για χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού».
Από εδώ και πέρα οι συνεταιριστικές οργανώσεις που συμμετέχουν
στη ίδρυση της διεπαγγελματικής καθώς και οι επόμενες που θα εγγραφούν, θα συναποφασίζουν για θέματα καλλιέργειας, τυποποίησης και
μεταποίησης, με βάση τις ανάγκες της Αγοράς.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακάκη, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, για να
ακολουθήσουν και άλλα σχετικά με κοινές εμπορικές δράσεις.

Σε ερώτησή μας για τον ρόλο της Διεπαγγελματικής, σε σχέση με τις
τιμές, ο κ. Γιαννακάκης εκτίμησε ότι η αποφυγή δημιουργίας υπερπλεονασμάτων πρώτης ύλης, σημαίνει πτώση των τιμών, με προσανατολισμό σε προϊόντα και ποσότητες που μπορούν να απορροφήσουν οι
Αγορές, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο για την αξία της πρώτης ύλης.
Στο χρονοδιάγραμμα της διεπαγγελματικής προβλέπεται, άμεσα, η
ολοκλήρωση του οργανωτικού πλάνου που περιλαμβάνει την ίδρυση
εθνικών επιτροπών πρωτογενούς τομέα για τη λειτουργία κλαδικών μηχανισμών ανά προϊόν.
Να θυμίσουμε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Φρούτων, Πυρηνόκαρπων και Αχλαδιών, από την Ημαθία,
εκτός από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Γιαννακάκη συμμετέχουν οι κ.κ.Κ.
Ταμπακιάρης (ΑΣ Νάουσας), Β. Γαλάνης (Νέος Αλιάκμων), Δ. Λογγιζίδης (ΑΣ Επισκοπής), Κώστας Αποστόλου της ΕΚΕ ως αναπληρωτής
πρόεδρος και Νίκος Μηνάς, αντιπρόεδρος, από την ΑΣ Καλυβίων Πέλλας.
Η έδρα της Διεπαγγελματικής βρίσκεται στον Κοπανό με υποκαταστήματα στη Βέροια και στα Γιαννιτσά.

Λ. Τσαβδαρίδης: Μεγάλη ημέρα για τον αγροτικό
κόσμο και την Ημαθία
Μεγάλη ημέρα για τον αγροτικό κόσμο της Ελλάδας και για την Ημαθία, χαρακτήρισε την χθεσινή υπογραφή της Εθνικής Διεπαγγελματικής, ο αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σε δελτίο Τύπου του πολιτικού του γραφείου. Όπως
αναφέρει, η Διεπαγγελματική θα συμβάλλει στην ορθότερη εκτίμηση της
πραγματικότητας της αγοράς στον τομέα των Πυρηνοκάρπων και Αχλαδιών, στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων του τομέα, ώστε να βελτιωθεί η γνώση
και η οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης,
της εμπορίας και της διανομής των προϊόντων, που καλύπτει.
Ο κ. Τσαβδαρίδης, συγχαίρει «τον υπουργό κ. Μάκη Βορίδη και τους
συνεργάτες του που έφεραν το νομοθέτημα για τις Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις υλοποιώντας μία προγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, καθώς και τους φορείς και τα στελέχη
αυτών, όπως ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, που αξιοποιούν αυτό το νομοθετικό εργαλείο συστήνοντας τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, μετά
από κόπους ετών», όπως αναφέρει.

Επαγρύπνηση και ετοιμότητα
των καταστημάτων εστίασης στη Βέροια

- Οδηγίες προς ιδιοκτήτες και εργαζομένους από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών Κέντρων
Διασκέδασης & Ψυχαγωγίας Βέροιας, ενημερώθηκε
το πρωί της Πέμπτης από τη Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ημαθίας, για
επαγρύπνηση και ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στην
ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για τα
μέτρα προστασίας.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Διευθυντής υγείας Παπαδόπουλος Γεώργιος, οι επόπτες δημόσιας
υγείας, Ζαφειροπούλου Σοφία, Χρυσάφης Απόστολος, Ανθοπούλου Σταυρούλα και Δαμιανίδου Σοφία
και από την πλευρά των καταστημάτων, ο Πρόεδρος
Σαμανίδης Κων/νος, η Αντιπρόεδρος Βλαχογιάννη
Ιφιγένεια και το μέλος του Σωματείου Βασιλειάδης
Ευάγγελος.
Πιο συγκεκριμένα οι οδηγίες για ιδιοκτήτες και
εργαζομένους είναι σαφείς:
• να φροντίζουν για τα προγράμματα καθαρισμού
– απολύμανσης της επιχείρησης και των χώρων παρασκευής καθώς και την υγιεινή και την εκπαίδευση
του προσωπικού σε καθημερινή βάση
• υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των
εργαζομένων και την κατά το δυνατό μέγιστη διασφά-

λιση της Δημόσιας Υγείας.
• Τοποθέτηση και χρήση απολυμαντικών – αντισηπτικών υγρών στους χώρους των επιχειρήσεων
και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (τουαλέτες, χώροι
υποδοχής πελατών, μπαρ, σέρβις, τραπέζια, κοινόχρηστοι χώροι)
• Χορήγηση άδειας σε προσωπικό που θα παρουσιάσει συμπτώματα γρίπης
• Χρήση προϊόντων χλωρίου και γαντιών στους
χώρους ατομικής υγιεινής (τουαλέτες), από τα συνεργεία καθαρισμού καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας
ακόμη και σε ώρα που τα καταστήματα μένουν κλειστά.
• Συσκευές για την αυτόματη απολύμανση τουαλέτας (όπου αυτό είναι εφικτό).
• Το ΔΣ του ΣΙΚΚΕΔ
Το ΔΣ του ΣΙΚΚΕΔ, σχετικά με την παρούσα κατάσταση αναφέρει :
«Τα προληπτικά μέτρα, πρέπει να στοχεύουν –
εκτός από την προστασία – και στη διευκόλυνση των
εργαζομένων και στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η πρόληψη θα
πρέπει να αποτελεί ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ όλων μας!»
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Αναστολή όλων
των υπηρεσιών της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης Βέροιας
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10.3.2020), η
Βιβλιοθήκη μας αναστέλλει τις υπηρεσίες της (αναγνωστήρια, χρήση κοινόχρηστων υπολογιστών, δανεισμό –επιστροφή βιβλίων) για όλα τα μέλη της, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στους
χώρους της από 12.3.2020 έως 24.3.2020.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων παρατείνεται έως τις 26.3.2020.
Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του
ιού στους πολίτες.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, http://www.libver.gr , τηλ. 2331024494

Συνεδριάζει την Τρίτη
η Κοινότητα Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, την Τρίτη 17/3/2020, στις 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων
χαμηλής ισχύος στην Κακούλη Παναγιώτα του Μάρκου για το κατάστημά της στην οδό Μητροπόλεως 54 στη
Βέροια.
-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον Μπεκιάρη Ιωάννη
για το κατάστημά του στην οδό Ιπποκράτους 14 στη Βέροια.
-«Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποστολή Απόφασης»
Σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ55Α/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 10 το συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών

Αναβολή
Γενικής
Συνέλευση του
Φιλοζωϊκού
Ομίλου Ημαθίας
Ο Φιλοζωϊκός Ομιλος Ημαθίας
(Φ.Ο.Η.) με αίσθημα ευθύνης αποφάσισε μέχρι νεωτέρας την αναβολή της τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Εκλογών που επρόκειτο
να γίνουν στις 18 Μαρτίου.
Λόγοι προληπτικοί σε σχέση με
την εξάπλωση του κορονοϊού μας
αναγκάζουν στην λήψη αυτής της
απόφασης.
Η πρόεδρος
του Φιλοζωϊκού Ομίλου
Αιμιλία Καλπάκη

Ποιοι συμμετέχουν
στην ημαθιώτικη Επιτροπή
στήριξης των ελληνικών
δυνάμεων στον Έβρο
Η σύνθεση της Επιτροπής που δημιουργήθηκε μετά την συνάντησή τους στα γραφεία του
Συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς» στην Πατρίδα, από συλλόγους και φορείς της Ημαθίας για τη
στήριξη και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην αστυνομία και στις δυνάμεις που παραμένουν
στην πρώτη γραμμή στα σύνορα του Έβρου, έχει ως εξής:
1) ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ- Ασλανίδης Λάζαρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
2) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-Σαρακατσιάνος Νίκος (Αντιδήμαρχος Οικον.)
3) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-Γκουρτζής Στέφανος (Ειδ.Συμ.)
4) ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-Μπαλτατζίδου Δώρα (Αντιδήμαρχος πολιτ.)
5) ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ-Σισμανίδης Κώστας (εκπ/πος)
6) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-Τσιπουρίδου Αθηνά (Πρόεδρος)
7) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-Δημητριάδης Γιώργος (Πρόεδρος)
8) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-Σταμάτης Αντώνης (Δ.Σ)
9) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ.ΝΑΟΥΣΑΣ-Κάλλης Άγγελος (Πρόεδρος)
10) Μ.Ε.ΜΑΚΕΔΩΝ-Αγγέλου Νίκος (δ/της)
11) ΣΥΛΛ.ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡ.-Γεμενετζίδης Μιχάλης (Πρόεδρος)
12) Ε.Λ.ΒΕΡΟΙΑΣ-Τουμπουλίδης Νίκος (Πρόεδρος)
13) ΠΟΛ.ΣΥΛΛ.ΔΙΑΒΑΤΟΥ-Βοργιατζίδης Χρήστος (Πρόεδρος)
14) ΣΥΛΛ.ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ «ΝΤΟΛΙΑΝΗ»-Νταλαμπίρας Γιώργος (Πρόεδρος)
15) ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-Μπεμπέτσου Αλκμήνη (Αντ/δρος)
16) ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-Γεωργακάαρου Βέτα (Γ.Γ.)
17) ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ-Τσαβδαρίδης Γιώργος (εκπ/πος)
18) ΠΟΛ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛ.ΠΑΤΡΙΔΑΣ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»-Καγκελίδης Αντώνης (Πρόεδρος)

Προληπτική απολύμανση
στη ΔΕΥΑΒ για τον
κορονοϊό COVID-19
Προληπτική απολύμανση για
λόγους προστασίας της υγείας, του
κοινού και των εργαζομένων διενεργήθηκε το πρωί του Σαββάτου
7 Μαρτίου από ειδικό συνεργείο,
σε όλους τους χώρους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας.
Η απολύμανση έγινε στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού
COVID-19, με εντολή του προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιου Διαμάντη.
Η δράση αυτή εναρμονίζεται
με τις διατάξεις του Υπουργείου
Υγείας, που αποτελεί τον πιστοποιημένο φορέα, σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης για
την αποφυγή της διασποράς του
κορονοϊού COVID-19.

Κλειστό μέχρι τις 10 Απριλίου το Τμήμα
Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας
Κατόπιν απόφασης του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου και προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19), ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Αδειών Διαμονής ν. Ημαθίας (Βενιζέλου
89, 1ος όροφος), ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού για χρονικό διάστημα 30
ημερών με ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη 12/3/2020 και μέχρι την Παρασκευή 10/4/2020. Το συναλλασσόμενο κοινό, πολίτες τρίτων χωρών αλλά και ημεδαποί, παρακαλούνται να μην προσέρχονται και
συνωθούνται στο κτήριο της Υπηρεσίας καθώς η επικοινωνία τους με το προσωπικό θα γίνεται μόνο
με τηλεφωνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο. Προθεσμίες κάθε είδους που μπορεί να παρέλθουν άπρακτες
εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας της Υπηρεσίας, θεωρείται ότι παρήλθαν για λόγους ανωτέρας βίας
και ΔΕΝ βαρύνουν τους συναλλασσομένους ενώ από το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου έχουν ήδη
παρασχεθεί σχετικές οδηγίες και προς τις αστυνομικές αρχές σχετικά με τους πολίτες τρίτων χωρών
των οποίων η άδεια διαμονής μπορεί να λήξει στο πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα, γεγονός που
ΔΕΝ θα επηρεάσει τη νομιμότητα της διαμονής τους. Κατά τ’ άλλα η Υπηρεσία μας λειτουργεί κανονικά, Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 07:00 έως 15:00 και ως εκ τούτου προτρέπουμε τους ενδιαφερομένους να χρησιμοποιούν τον προσφορότερο γι’ αυτους τρόπο επικοινωνίας μαζί μας”.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313-309836, –838, –839, –846.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tad-hma@damt.gov.gr”.
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Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών:
Πρόσθετα Μέτρα Πρόληψης
για τον COVID-19 από τα λ
ογιστικά γραφεία στην Ημαθία
Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ημαθίας, σε
συνέχεια των μέτρων για την μείωση του ρυθμού εξάπλωσης του κορωνιού
COVID-19, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, απόλυτα σεβόμενη τη Δημόσια Υγεία, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους
φορολογούμενους πολίτες και πελάτες των λογιστικών γραφείων, συστήνει τον
περιορισμό των επισκέψεων στα λογιστικά γραφεία για τις φορολογικές υποθέσεις τους, στις απόλυτα αναγκαίες, εφόσον σήμερα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση
με ηλεκτρονικά μέσα.
Παρακαλούνται όλοι οι πελάτες να απευθύνονται στα λογιστικά γραφεία τους
μέσω τηλεφώνου ή e-mail και να ζητούν να εξυπηρετηθούν, εφόσον αυτό είναι
δυνατό, με αντίστοιχα μέσα, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους.
Τέλος, συνιστούμε, εφόσον απαιτείται η προσωπική επίσκεψη σε ένα λογιστικό
γραφείο, αυτό να γίνεται σε συνεννόηση
με τον λογιστή σας,
και μόνο εφόσον είστε σίγουροι/ες για
την κατάσταση της
υγείας σας και του
λογιστή σας.
Η Δημόσια Υγεία
είναι κοινό αγαθό και
οφείλουμε να το προστατεύουμε όλοι.
Το Δ.Σ.
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Νοσοκομεία Βέροιας-Νάουσας:
Απαγόρευση επισκεπτηρίων, αναβολή
απογευματινών ιατρείων, μόνο έκτακτα
χειρουργεία και αυστηρά μέτρα εισόδου
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ακολουθώντας τις
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και
λόγω της αναμενόμενης αύξησης
στη ζήτηση των υπηρεσιών των
νοσοκομείων, ενημερώνει ότι το
πρόγραμμα των χειρουργείων των
δυο μονάδων προσαρμόζεται άμεσα, μέχρι νεοτέρας, και θα καλύπτει
μόνο τα έκτακτα περιστατικά και
τα περιστατικά εκείνα τα οποία δεν
δύναται να αναβληθούν. Επίσης,
αναβάλλονται όλα τα απογευματινά
ιατρεία της Μονάδας Βέροιας και
Νάουσας, μέχρι νεοτέρας.
Υπενθυμίζουμε στους πολίτες
του Νομού την από 6 Μαρτίου
2020 ανακοίνωση του Νοσοκομείου που αφορά το επισκεπτήριο
• Καθολική απαγόρευση του
επισκεπτηρίου στις Μονάδες Βέροιας και Νάουσας (σύμφωνα με
την Υπ. Πρωτ. ΟΙΚ.13975-28/2/2020 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας).
• Καθολική απαγόρευση της εισόδου στους αντιπροσώπους των ιατρικών εταιρειών.
• Αποκλεισμός όλων των παράπλευρων εισόδων του νοσοκομείου και αυστηρός έλεγχος της εισόδου από το σημείο έλεγχου των δυο Μονάδων Βέροιας και Νάουσας
• Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους ασθενείς του νοσοκομείου με την επίδειξη του ραντεβού τους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που χρήζουν βοήθειας σε έναν μόνο συνοδό τους.
• Ραντεβού για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα κλίνονται ΜΟΝΟ τηλεφωνικά στον αριθμό 2331351400.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνδρομή σας στην προστασία της υγείας των ασθενών του νοσοκομείου,
του προσωπικού αλλά και όλων των κατοίκων του νομού μας.
Ο διοικητής
Ηλίας Γ. Πλιόγκας

Νοσοκομείο Ημαθίας Αιμοδοσία Βέροιας

Πρόσκληση προς
τους εθελοντές αιμοδότες
για προσφορά αίματος
Λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγάλες.
Παρακαλούνται όσοι αιμοδότες είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ, δεν έχουν έρθει
σε στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ή δεν έχουν ιστορικό
ταξιδιού σε προσβεβλημένες από τον κορωνοϊό COVID-19 περιοχές, να
προσέλθουν άφοβα στην Αιμοδοσία του Νοσοκομείου μας να προσφέρουν
αίμα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση τηλεφωνήστε στο τηλ.
2331029600

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του Κων/νου και της Γιαννούλας, το
γένος Ντιβανιόγλου, που γεννήθηκε
στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης και κατοικεί
στη Βέροια και η ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ευριπίδη και της Γεωργίας, το
γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε
στη Βέροια και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας,
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Αγ. Γεώργιο
Ημαθίας.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια,
Τα ανήψια,
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ευχαριστήριο
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας,
Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι
και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:
-Κατόπιν επιθυμίας της εκλιπούσης κας Αλεξοπούλου Χριστίνας, δόθηκε
χρηματική δωρεά προς το Κέντρο αξίας 3000,00€ για αγορά νέων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
-Ανώνυμος κύριος από το Νησί για την προσφορά ειδών καθαριότητας
και τροφίμων.
-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια για την προσφορά πρωινού προς τους
ωφελούμενους εις μνήμη των γονέων της.
-Την εταιρεία ΥΙΟΙ Γ. ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε. για την προσφορά κρεάτων για τη διατροφή των ωφελουμένων.
-Το κρεοπωλείο ΤΟΛΗΣ στην Αλεξάνδρεια, για την προσφορά κρεάτων
για τη διατροφή των ωφελουμένων.
-Το κατάστημα φρούτων και λαχανικών «ΜΑΝΔΡΑΣ» στην Αλεξάνδρεια
για την προσφορά φρούτων για τη διατροφή των ωφελουμένων.
-Το πτηνοτροφείο ΜΠΕΝΤΙΛΑ στην Αλεξάνδρεια για την προσφορά αυγών.
-Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας « ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ » για την
προσφορά ειδών διατροφής για τους ωφελούμενους.
-Ανώνυμη οικογένεια από την Αλεξάνδρεια, για την προσφορά χρηματικού ποσού εις μνήμη προσφιλούς προσώπου.
-Ανώνυμες κυρίες από την Βέροια για τη δωρεά χρηματικού ποσού εις
μνήμη του Δημήτρη Μπαρμπαρούση.
-Την οικογένεια του εκλιπόντος Δημητρίου Μπαρμπαρούση για την χρηματική δωρεά προς το Κέντρο για τη διατροφή των ωφελουμένων.
-Την κυρία Κόλλια Μαρίνα του Γεωργίου από το Βόλο, για τη συνεχή
προσφορά προς το Κέντρο μας, χειροποίητων πασχαλινών ειδών ( χειροποίητες λαμπάδες ) για να χρησιμοποιηθούν από τα εργαστήριά μας στην
Πασχαλινή έκθεση. H κυρία Κόλλια προσέφερε τα πασχαλινά είδη εις μνήμη
του πατέρα της.
-Τον κύριο Μοσχόπουλο Ιωάννη από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά χρηματικού ποσού εις μνήμη του πατέρα του Δημήτριο Μοσχόπουλο ( Μήτσος ).
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφορά γευμάτων προς τους ωφελούμενους.
-Τον κύριο Κάργα Δημήτρη από την Αλεξάνδρεια για την δωρεά χαλικιού
για τις ανάγκες του Κέντρου.
«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αναστέλλεται η λειτουργία
όλων των Τμημάτων και
δραστηριοτήτων της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Μετά την ανακοίνωση από
την πολιτεία και
νέων μέτρων
με τα οποία αναστέλλεται η
λειτουργία όλων
των σχολικών
και αθλητικών
δραστηριοτήτων
και σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ Β’ 726) με την οποία τέθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
περί επιβολής προληπτικών μέτρων σε σχέση με τον
κορωνοϊό COVID-19 αλλά ταυτόχρονα έχοντας υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση
στο υπόψη
θέμα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία
και στα μέλη του συλλόγου μας
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
η λειτουργία όλων των τμημάτων της λέσχης
μέχρι 28 Μαρτίου 2020, με γνώμονα το κοινό καλό.
Ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης που
θα διαμορφωθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες, θα
ενεργήσει και ο σύλλογος μας, μετά από αυτήν
την ημερομηνία, με σκοπό να προστατεύσουμε τη
δημόσια υγεία.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τη
συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στη
ΜΗ εξάπλωση του κορωνοϊού και να ξεπεράσουμε
ανώδυνα το δημιουργηθέν πρόβλημα.
Με τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Αναστέλλεται προσωρινά το
επισκεπτήριο στο Γηροκομείο Βέροιας
Το Δ.Σ. της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ`` , αποφάσισε για την προστασία των Ηλικιωμένων
Τροφίμων του Γηροκομείου Βέροιας από τον κορονο`ι`ό ,
την προσωρινή αναστολή του επισκεπτηρίου στο Γηροκομείο
Βέροιας. -Καλό είναι να αποφεύγονται οι επισκέψεις στο Γηροκομείο Βέροιας , όπου όμως κρίνεται αναγκαίο , θα δίδεται
ειδική άδεια επίσκεψης συγγενών - επισκεπτών.
-Οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής (απολύμανση χεριών ,
χρήση μάσκας κλπ).
-Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη και η παραμονή στο Γηροκομείο Βέροιας , από συγγενείς - επισκέπτες που παρουσιάζουν οποιοδήποτε συμπτώματα ενδεικτικής λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού (βήχα , πυρετό ή δεκατική πυρετική
κίνηση , ρινική καταρροή κλπ).

Οι Χαιρετισμοί
της Θεοτόκου
στο «Πέλεκαν»

Οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο κατά την Μ.
Τεσσαρακοστή θα γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα, στις 6.00 μ.μ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σ ε β α σ μ ι ώτα το ς
Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμων:
Την Παρασκευή 13
Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής
και Αγίου Χαραλάμπους
Κυδωνέας.
Την Παρασκευή 13
Μαρτίου στις 7:00 μ.μ.
θα χοροστατήσει στη Β’
Στάση των Χαιρετισμών
της Υπεραγίας Θεοτόκου
στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.
Το Σάββατο 14 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νησίου
και θα τελέσει Μνημόσυνο για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος του χωριού.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:
«Φυλλάδια με οδηγίες
και μέτρα προφύλαξης
από τον ιό σε όλα
τα φαρμακεία του Νομού»
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το νέο κορωνοϊό COVID- 19 έχει φροντίσει να διανέμονται φυλλάδια
με οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον ιό σε όλα τα φαρμακεία του Νόμου
Ημαθίας. Επίσης ενημερωτική αφίσα έχει αναρτηθεί στα φαρμακεία του Νομού
μας.
Τα ενδεδειγμένα μέτρα που συστήνονται προς το κοινό είναι:
Να Αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και τους κλειστούς χώρους.
Να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιοδήποτε άτομο με
αναπνευστικά συμπτώματα.
Να πλένουν συχνά τα χέρια τους. Να χρησιμοποιούν μετά το πλύσιμο ή όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, απολυμαντικά με βάση την αλκοόλη
Να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με τον αγκώνα τους ή χαρτομάντιλο
όταν βήχουν ή φταρνίζονται και να απορρίπτουν το χαρτομάντιλο αμέσως μετά
τη χρήση απολυμαίνοντας τα χέρια τους στη συνέχεια.
Να μην αγγίζουν το στόμα, τη μύτη και τα μάτια πριν πλύνουν ή απολυμάνουν τα χέρια τους.
Δεν απαιτείται ιατρική μάσκα, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρησιμότητά της στην προστασία υγιών ατόμων.
Η Πρόεδρος
Κατή Σοφία

Η Γ. Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα
η Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, θα γίνει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 11:00 π.μ., με τα εξής
θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινού αναδόχου, μετά από
κλήρωση, του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο
Ο.Τ. 1 στην κοινότητα Καστανιάς».
-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης
«Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).
-Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης της υπηρεσίας «Υποστήριξη σύνταξης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για τις οργανικές θέσεις
του Δήμου Βέροιας».
-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
-Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.
-Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικής Συμβούλου στην Αθήνα.
-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη συνδιοργάνωση με τον Τουριστικό Όμιλο
Βέροιας του 5ου Φεστιβάλ Ροδάκινου.
-Έγκριση ή μη της αριθμ. 6/2020
απόφασης της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επί του
Απολογισμού της, έτους 2019.
-Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και
κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του
έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
-Έγκριση ή μη 1ου Σ.Π.Ε. και 1ου
Τ.Π.Ε. της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών
στην παλιά πόλη της Βέροιας».
-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου
του Δήμου Βέροιας».
-Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος».
-Έγκριση ή μη 2ου Τακτοποιητικού-Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης απροβλέπτων και μείωσης συμβατικής δαπάνης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά
έως οδό Απόλλωνος».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη

διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα
(Γ-Δ φάση)».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».
-Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου
τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας
«Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»».
-Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της
προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού
παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας»
(Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).
-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του
Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου
φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
-Απόδοση λογαριασμού δαπανών
εντάλματος προπληρωμής από την
υπάλληλο Ο.Ανδρεάδου.
-Απόδοση λογαριασμού δαπανών
εντάλματος παγίας προκαταβολής από
τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου
του Δήμου για άσκηση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου στην Κοινότητα Παλατιτσίων.
-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου
του Δήμου για άσκηση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών ακινήτων στην Κοινότητα Παλατιτσίων.
-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά
της αριθμ. Α580/2019 απόφασης του
Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.
-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά
της αριθμ. Α584/2019 απόφασης του
Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.
-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά
της αριθμ. Α2388/2019 απόφασης του
Μον. Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης.
-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά
της αριθμ. Α124/2020 απόφασης του
Τριμ. Εφετείου Θεσ/νίκης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προσωρινή
αναστολή λειτουργίας
γραφείου
Για τον περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε, για εύλογο χρονικό διάστημα, την ΑΝΑΣΤΟΛΗ λειτουργίας του
Γραφείου, καθώς και τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών.
Για έκτακτα προβλήματα στα τηλέφωνα: 6974297043 & 6948784342.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γκόγκας Χαράλαμπος

www.laosnews.gr

7

Ο βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης
μιλά στον ΑΚΟΥ 99.6 για τα «μέτωπα»
σε Έβρο με μεταναστευτικό και κορωνοϊό
Ο βουλευτής Ημαθίας της
Ν.Δ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
μίλησε χθες τηλεφωνικά στην
ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6
για τα δύο σοβαρά «μέτωπα»
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση,
αυτό στον Έβρο με το μεταναστευτικό και την τουρκική προκλητικότητα, αλλά και την πανδημία του κορωνοϊού.
Να ανησυχούν οι πολίτες
για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στον
Έβρο;
Καταρχάς η ανησυχία και ο
πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος ειδικά σε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έχει
δείξει ετοιμότητα και έχει λάβει
αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της κατάστασης που
έχει δημιουργήσει ο προκλητικός
Ερντογάν στα σύνορά μας. Υπάρχει συντριπτική αποδοχή από
τον ελληνικό λαό των χειρισμών της κυβέρνησης, που έχει καταστήσει σαφές στον Ερντογάν ότι θα διαφυλάξει τα σύνορά μας και
δεν θα εισέλθει κανένας παράνομα.
Σε διπλωματικό πεδίο ποιες οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις προκλήσεις των Τούρκων;
O πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ανέλαβε πρωτοβουλία πριν
από δύο ημέρες στο ελληνογερμανικό φόρουμ και ενημέρωσε την
γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ για την άμεση εμπλοκή των τουρκικών αρχών στην απόπειρα παραβίασης των ελληνικών συνόρων,
την οργανωμένη προσπάθεια από τους Τούρκους διασποράς
ψευδών ειδήσεων, την απόπειρα του τουρκικού στρατιωτικού
οχήματος να κατεδαφίσει τον φράχτη στον Έβρο. Η κα Μέρκελ
αναγνώρισε την προκλητικότητα της Τουρκίας, επίσης δήλωσε ότι
παραβιάζεται η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας και ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα που υφίσταται στις Καστανιές δεν αφορά
μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο τι απαντάτε σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση
ότι δεν έχει λάβει έμπρακτη βοήθεια από την Ε.Ε. και δεν έχουν τεθεί κόκκινες γραμμές στον Ερντογάν;
Έχουν αποσταλεί ήδη αστυνομικοί από την Κύπρο και την
Αυστρία και σύντομα θα συνδράμουν και από άλλες χώρες για
την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων μας. Η FRONTEX
διευρύνει τις περιπολίες της και σύντομα θα υπάρξει ευρωπαϊκή
απαίτηση να αποσύρει η Τουρκία τους απελπισμένους που συγκέντρωσε η Τουρκία στον Έβρο, να πάψει να τους υποκινεί διασπείροντας fake news και να δεχθεί πίσω όσους παράνομα έχουν
συλληφθεί σε ελληνικό έδαφος.
Τι έχετε να πείτε για το προσωπικό που δοκιμάζεται τόσες
ημέρες και διατηρεί την αποτελεσματικότητα με ιδιαίτερη ψυχραιμία;
Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, είδα από κοντά και
τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς που επιχειρούν,
οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους, έχουν πολύ υψηλό φρόνημα,
πατριωτισμό και μου το είπαν ανοιχτά ότι με χαρά βρίσκονται

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Θεόκτιστου Πιπερόπουλου του Φωτίου (Α.Μ. 412 Δ.Σ. Βέροιας) επιδόθηκε
στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον πρώην
κάτοικο Νάουσας Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής
Κορδάμπαλο Γεώργιο του Νικολάου και της Δέσποινας,
επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 50/ΓΔ-ΔΖ/2019
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με την
οποία κηρύχθηκε η λύση του γάμου που είχε τελεστεί κατά
το τυπικό του χριστιανικού ορθόδοξου δόγματος στον Ιερό
Ναό Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στη Θεσσαλονίκη στις 141-1989 μεταξύ του Κορδάμπαλου Γεώργιου του Νικολάου
και της Δέσποινας, πρώην κατοίκου Νάουσας Ημαθίας και
ήδη αγνώστου διαμονής, και της Κυρκοπούλου Δόμνας
συζύγου Γεωργίου Κορδάμπαλου το γένος Ιωάννη και Αναστασίας Κυρκοπούλου, κατοίκου Νάουσας. Για την επίδοση
συντάχθηκε η υπ’ αριθ. Δ897/21-6-2019 έκθεση επίδοσης
του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Απόστολου Φ. Κοκκαλιάρη.
Νάουσα 12-3-2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Θεόκτιστος Φ. Πιπερόπουλος
Παναγούλη 3Α – Νάουσα Ημαθίας
τηλ. 2332026640 – 6976991616
piperopoulos@yperaspisis.gr

στην θέση τους και υπερασπίζονται την πατρίδα.
Αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού εκτιμάτε ότι
είμαστε ήδη σε δύσκολη κατάσταση ή τα μέτρα είναι προληπτικά για να μην φτάσουμε στην κατάσταση της Ιταλίας;
Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε εγκαίρως και σε επίπεδο πρόληψης, αλλά και στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων. Η
κυβέρνηση έδρασε γρήγορα και δεν πάθαμε ότι έπαθε η Ιταλία που
τώρα σέρνεται πίσω από τις καταστάσεις και προσπαθεί να βρει
λύσεις σε ένα πρόβλημα που δεν φρόντισε να το αντιμετωπίσει
εγκαίρως. Έτσι καταφέραμε σε επίπεδο πρόληψης, χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε και να λάβουμε μια σειρά
μέτρων που συμβάλουν στην μη εξάπλωση του ιού.
Υπάρχει ανησυχία στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους
για την οικονομική κρίση που προκαλείται από την πανδημία.
Σε αυτή τη λογική είναι καθημερινές οι συσκέψεις του πρωθυπουργού με κορυφαίους υπουργούς, αφενός να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα, αφετέρου να δοθούν λύσεις στις παράπλευρες παρενέργειες στο οικονομικό, επιχειρηματικό και εργασιακό πεδίο. Ήδη
σήμερα σε ευρεία σύσκεψη αποφασίστηκαν μέτρα για την στήριξη
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, φυσικά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που επέβαλε μέχρι τώρα το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης και η ενισχυμένη εποπτεία που είχαμε στην Ελλάδα.
Πρακτικά δηλαδή να χαλαρώσουν τα δημοσιονομικά μέτρα γιατί
στην παρούσα στιγμή θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν δράσεις
ενίσχυσης της υγείας, της επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου εφαρμόζονται μέτρα
ανακούφισης και στήριξης για να μπορέσουμε όσο πιο ανώδυνα να
περάσουμε αυτή την κρίση που δεν γνωρίζουμε πόση διάρκεια θα
έχει.
(το βίντεο και το ηχητικό της συνέντευξης στο laosnews.gr)
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Βέροια

Επιστροφές για τον αγώνα
με τον Ιάλυσο

Μ

ε ασκήσεις τακτικής σε άμυνα
και επίθεση συνεχίστηκε την
Πέμπτη η προετοιμασία της
Βέροιας για το Κυριακάτικο εντός
έδρας ματς με τον Ιάλυσο. Στο πρόγραμμα συμμετείχε κανονικά ο Σταύρος Πεταυράκης, ο οποίος διεκδικεί
και θέση στο αρχικό σχήμα. Επίσης
όλο το πρόγραμμα έβγαλαν οι Νίκος
Ζούρκος και Στέλιος Πόζογλου που
ξεπέρασαν τα προβλήματά τους.

Στον αντίποδα, ένα μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Λάμπρος Ταΐρης ενώ μόνοι τους γυμνάστηκαν οι Μαρσέλο Πέντα και Δούκας Λεφίδης. Από
την προπόνηση απουσίασε ο Βασίλης Τσιμόπουλος
ο οποίος προσβλήθηκε από ίωση.
Εκτός πλάνων για το ματς της Κυριακής, λόγω
τιμωριών είναι οι Αλέξης Βεργώνης, Στέλιος Μαραγκός και Νίκος Γεωργιάδης.

Αναβολή στους αγώνες της SL2 Νέων
και της FL Νέων
League ανακοίνωσε την
αναβολή των αγώνων.
Η ανακοίνωση της SL2 Νέων:
«Σας ενημερώνουμε ότι οι
αγώνες της 15ης αγωνιστικής
για τον 1ο και 2ο όμιλο του
πρωταθλήματος Super League
2 Κ19, αγωνιστικής περιόδου
2019-2020 αναβάλλονται και
θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας αρχής».

Η

διοργανώτρια αρχή των πρωταθλημάτων Νέων της Super
League 2 και της Football

Η ανακοίνωση της FL Νέων:
«Σας ενημερώνουμε ότι οι
αγώνες της 13ης αγωνιστικής
για τον 1ο και τον 2ο όμιλο
του Πρωταθλήματος Football
League Κ17, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020,
αναβάλλονται και θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο
της Διοργανώτριας Αρχής».

Αναβολή
των πρωταθλημάτων

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας, αποφασίστηκαν για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:
Η αναβολή του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
Η αναβολή του Πρωταθλήματος Football League, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
Με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων
ατόμων στη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων μας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2, η
Διοργανώτρια Αρχή θα ενημερώσει για την επανέναρξη των αγώνων με
νεότερο έγγραφο.

ΕΠΣ Ημαθίας

Αναβολή όλων των αγώνων του
Σαββατοκύριακου 14/15 Μαρτίου

Μ

ε ανακοίνωσή της η
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Ημαθίας είχε αποφασίσει τη
διεξαγωγή κεκλεισμένων των
θυρών των αγώνων όλων
των Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της, οι οποίοι ήταν
προγραμματισμένοι εντός της
τρέχουσας και της προσεχούς
εβδομάδας, αναβάλλοντας
μόνο τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών.

Μετά όμως από την ανακήρυξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του κορωνοϊού ως πανδημία, την εξαγγελία νέων έκτακτων μέτρων από την
Κυβέρνηση και τη συνεχή αύξηση των κρουσμάτων, και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι εντείνεται η ανησυχία των ανθρώπων που συμμετέχουν

στη διεξαγωγή των αγώνων (ποδοσφαιριστών,παραγόντων, διαιτητών, γονέων αθλητών κτλ), στα
πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης αποφασίστηκε η
αναβολή όλων των πρωταθλημάτων που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ένωσης για το προσεχές
Σαββατοκύριακο 14-15/3/2020.

Αναστολή προπονήσεων στην Σχολή
Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π. Βέροιας «Στέφανος Γαϊτάνος»
Από την Σχολή
Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π.
Βέροιας – «Στέφανος Γαϊτάνος» ανακοινώθηκαν τα εξής:
Η Σχολή Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π. Βέροιας
– «Στέφανος Γαϊτάνος», σεβόμενη τις
αποφάσεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, και με βασικό
της μέλημα την υγεία
των αθλητών και των
προπονητών της, αποφάσισε την αναστολή των
προπονήσεων των τμημάτων Κ6, Κ8, Κ10, Κ12 &

Αναβολή των αγώνων
της Γ’ Εθνικής
λόγω κορωνοϊού

Μέχρι νεοτέρας αναβάλλεται η αγωνιστική δράση σε όλους τους
ομίλους της Γ’ Εθνικής λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με απόφαση της ΕΠΟ, οι αναμετρήσεις του πρωταθλήματος που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας, καθώς ο κορονοϊος έχει πλήξει όχι
μόνο ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά και τον παγκόσμιο Αθλητισμό.

Κ14 έως και τις 25/3/2020, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης. Σας ευχαριστούμε για
την κατανόηση.
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Πρώτη Ήττα στην Σκύδρα για τον
Φίλιππο 3-1 από τον Αριστοτέλη
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Την 6η θέση στο αγώνισμα
Dual Banked Slalom
πέτυχε ο Κωνσταντίνος Πετράκης
Η αγωνιστική άνοδος του βεροιώτη πρωταθλητή Κωνσταντίνου Πετράκη, επιβραβεύτηκε με την άκρως τιμητική 6η θέση στο αγώνισμα Dual Banked Slalom της κατηγορίας
SB-UL στην τελική φάση του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Para Snowboard που διεξήχθη στο Hajfell της Νορβηγίας. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο αγώνισμα έγινε
ουσιαστικά για πρώτη φορά, αφού στον προηγούμενο αγώνα στο La Molina, δεν ολοκληρώθηκε λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών
και οι βαθμοί που συνέλεξε ο αθλητής μας
μετράνε διπλοί, επειδή ο αγώνας στη Νορβηγία είχε τον χαρακτήρα «τελικού», στην προσπάθεια που κάνει να προκριθεί στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς του Πεκίνο 2022!

Τ

ην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα της Α2 υπέστη ο Φίλιππος Βέροιας, που έχασε από
τον Αριστοτέλη στη Σκύδρα με 3-1,
στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.
Στο πρώτο σετ οι ομάδες πήγαιναν
χέρι-χέρι καθ όλη την διάρκειά του,
προμηνύοντας ότι θα πραγματοποιηθεί
ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία, κάνοντας το 1-0 στην...
παράταση με 30-28.

Ανάλογα κυμάνθηκε και το δεύτερο σετ, με τους
δύο μονομάχους να μην αφήνουν ο ένας τον άλλον
να ξεφύγει.
Ο Φίλιππος κατάφερε και πήρε προβάδισμα με
18-22, αλλά σε εκείνο το σημείο ένα σερί 5-0 έβαλε
τον Αριστοτέλη μπροστά με 23-22, με τους παίκτες
του Φιλίππου να διαμαρτύρονται έντονα για τις αποφάσεις των διαιτητών και να χάνουν τον Ρυθμό
τους στο σετ, το οποίο κατέληξε στην ομάδα από την
Σκύδρα που έκανε το 2-0

Στο τρίτο σετ ο Πρωταθλητής μπήκε αποφασισμένος να ανατρέψει τον αγώνα, και με 15-25
μείωσε σε 2-1, αφού προηγήθηκε στην διάρκειά του
με 11-19.
Το τέταρτο και τελευταίο σετ ήταν για γερά νεύρα, καθώς εξελίχθηκε και αυτό σε ντέρμπι, με τον
Αριστοτέλη να το κατακτά με 25-23 και να παίρνει τη
νίκη με 3-1.
Από τον αγώνα απουσίασε τόσο ο προπονητής της ομάδας, Σωκράτης Τζιουμάκας, όσο και οι
Στέλιος Τζιουμάκας, Ιωαννίδης, Μπουτόπουλος και
Τσιάρας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση, με την
κατάστασή τους να μην συντρέχει κάποιο λόγο ανησυχίας.  Άλλωστε ο Φίλιππος έχει εξασφαλίσει και
μαθηματικά την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία όπου
θα αγωνίζεται την νέα χρονιά
Πριν από το παιχνίδι, ο Αριστοτέλης Σκύδρας
τίμησε τον πρόεδρο του Φιλίππου Βέροιας, Δημήτρη
Πιτούλια, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και
την άνοδο στην Α’1.
Αριστοτέλης Σκύδρας (Κώστας Πασπαλάς): Παντακίδης, Γιάγκος, Γεωργιάδης, Όσσας, Σταυρακάκης, Μακ Γουίλιαμ, Μηνάς, Μουσικός.
Φίλιππος Βέροιας (Στέφανος Μανιώτης): Ντίνας,
Μιχελάκης (λ), Ηλίας, Παπάζογλου, Στίγγας, Καρασαρλίδης, Ρεμπούτσιας, Τζελάτι, Παπαδημητρίου,
Στεφανίδης

Αναβολή του 5ου αγώνα 21 Μαθητων
10χλμ (Μακροχώρι) και ορισμός νέας
ημερομηνίας η 20/9/2020

Με σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή διοργάνωσης του 5ου δρόμου των 21 μαθητών στο Μακροχώρι γνωρίζει τόσο στους αθλητές/τριες όσο και στους
θεατές ότι αναβάλετε  η διεξαγωγή  του για τις αρχές
Απριλίου και θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2020
Η Ανακοίνωση  
Εν όψει της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί

και εφαρμόζοντας τα μέτρα της Κυβέρνησης για
την αποτροπή περαιτέρω
μετάδοσης   του Κορονοινου Covid19 , οι διοργανωτές του Δρόμου των
21 μαθητών αναβάλουν
προληπτικά την ημερίδα
για μαθητές Λυκείου που
ήταν να γίνει στις 01-042020 καθώς και τον 5ο
Αγώνα δρόμου των 21
μαθητών που είχε προγραμματιστεί για τις 0504-2020
Πιθανή ημερομηνία
της ημερίδας 16-09-2020
και του αγώνα 20-09-

2020
Με αίσθημα ευθύνης προς τους συμμετέχοντες
αλλά και προς όλη την κοινωνία προβαίνουμε σε
αυτή μας την απόφαση και ελπίζουμε να εκλείψει
γρήγορα το πρόβλημα και να αποκατασταθούν οι
φυσιολογικοί ρυθμοί όλων μας».

Διεκόπη το Πρωτάθλημα
Επιστρέφουν στην Ελλάδα αθλητής
και προπονητής
Η κυβέρνηση της Νορβηγίας, προέβη
χθες βράδυ στην απόφαση να διακοπούν άμεσα όλες οι διεθνείς -τουλάχιστον- αθλητικές
διοργανώσεις στη χώρα, λόγω του γνωστού
θέματος μη διασποράς του κορονοϊού. Έτσι,
το προγραμματισμένο για αύριο 13/03 αγώνισμα του SB Cross ματαιώθηκε. Ζητήθηκε
από τις εθνικές αποστολές να αποχωρήσουν
άμεσα από τη χώρα και ως εκ τούτου ο Κωνσταντίνος Πετράκης μαζί με τον προπονητή
του Κωνσταντίνο Αλμπανίδη, επιστρέφουν
στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) από το Όσλο,
μέσω Μονάχου.
Έκανε το «κάτι παραπάνω» ο Πετράκης
στη Νορβηγία, κάτι που το περιμέναμε όλοι
όσοι γνωρίζουμε τον αγώνα που κάνει και
πιστεύουμε στις δυνατότητές του ...

Πήγασος Agua Center

Αναστολή λειτουργίας!!

Με ανακοίνωση της  η διεύθυνση του Κολυμβητηρίου Πήγασος Βέροιας ενημερώνει τα εξής
«Με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και την προτροπή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
συντασσόμαστε στο πνεύμα #μείνετε_σπίτι και αναστέλλουμε τη λειτουργία του κολυμβητηρίου μας. Στις
παρούσες συνθήκες κύριο μέλημά μας είναι να συμβάλλουμε όλοι στην αποτροπή της εξάπλωσης.
Όλες οι ενεργές συνδρομές παγώνουν και θα μεταφερθούν μετά το άνοιγμα του κολυμβητηρίου.Για
οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα σας κρατήσουμε ενήμερους.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και την συνεργασία».

Αναστέλλει τη λειτουργία του ο Α.Σ.
Ρωμιός - Αναπλήρωση των προπονήσεων

Λαμβάνοντας υπόψιν τα προληπτικά μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση καθως και η Γ.Γ.Α. για τον
περιορισμό της διάδοσης του ιού και θέτοντας σε άμεση προτεραιότητα την υγεία των αθλητών μας, των
οικείων τους προσώπων αλλά και της γενικής Δημόσιας Υγείας, αναστέλουμε τη λειτουργία του Αθλητικού
μας Συλλόγου μέχρι νεωτέρας. Οι προπονήσεις που θα χαθούν το μεσοδιάστημα αυτό, θα αναπληρωθούν μετά την επαναλειτουργία του Συλλόγου μας.

Με εκτιμηση
Tο Δ.Σ. του A.Σ. PΩMIOΣ
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Κορονοϊός, εξελίξεις στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και
προσφυγικό στο χθεσινό
Πολιτικό Συμβούλιο του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας ευχαριστεί
θερμά το «Ωδείο Δημητρίου» για την ευγενική προσφορά ενός πιάνου με
ουρά.
Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης Γιάννης

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας:
Αναστολή δραστηριοτήτων
Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού και με αίσθημα ευθύνης:
Αναστέλλει για δύο εβδομάδες όλες τις ομαδικές δραστηριότητες και μετακινήσεις, μαθήματα χορού και πλεκτικής, συμμετοχή σε Φεστιβάλ
Για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, εναρμονισμένη με τα νεότερα δεδομένα.
Το Δ.Σ..

ΕΩΣ ΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Προσωρινή διακοπή
των προβών και
εκδηλώσεων των
χορωδιών της ΚΕΔΑ
Με απόφαση της ΚΕΔΑ, αναστέλλονται για 15
ημέρες οι δραστηριότητες των χορωδιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεν θα γίνουν οι πρόβες στις
14/3/2020 και 21/3/2020.
Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα της Δημοτικής
Φιλαρμονικής. Για τη συνέχεια θα υπάρξει έγκαιρη
ενημέρωση ανάλογα με τις εξελίξεις.

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των
τμημάτων του
Συλλόγου Κρητικών Ημαθίας
Ο Κρητικός Σύλλογος Ν. Ημαθίας ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ
726/β/8.3.2020) περί επιβολής προληπτικών μέτρων σε σχέση με
τον κορωνοϊό COVID-19,
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η λειτουργία όλων των τμημάτων του Συλλόγου μέχρι τις 28 Μαρτίου 2020, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην
κοινωνία μας, τα μέλη μας και με σκοπό να προστατεύσουμε τη
δημόσια υγεία. Ο Σύλλογός μας θα ενεργήσει μετά από αυτή την ημερομηνία, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης που θα διαμορφωθεί και σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας όπως ορίζει ο ΕΟΔΥ.
Ο πρόεδρος
Αλιγιζάκης Δημ. Στυλιανός

Συνεδρίασε χθες το Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ) του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού
αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο προσφυγικό.
Το Π.Σ επισημαίνει τα ακόλουθα:
- Η κρίση πανδημίας θέτει τη χώρα
μας όπως και ολόκληρο τον πλανήτη
ενώπιον πρωτόγνωρων προκλήσεων,
τόσο για τη δημόσια Υγεία όσο και για
την οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητεί από τους πολίτες
να ακολουθούν με αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών της Πολιτείας, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.
- Η προσοχή μας και η σκέψη μας
στρέφονται ιδιαιτέρως σε όλους τους
εργαζόμενους στην Υγεία που δίνουν
αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, καθώς και σε
όλους τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν
ιδιαίτερης φροντίδας.
- Η κρίση αυτή αποδεικνύει πλέον
πέρα από κάθε αμφισβήτηση και ιδεοληψία τη σημασία της ύπαρξης, στήριξης και περαιτέρω αναβάθμισης του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Το Δημόσιο Σύστημα σχεδιάζει, κατευθύνει
και υλοποιεί το σχέδιο αντιμετώπισης
της πανδημίας και για αυτό χρειάζεται
να ενισχυθεί με όλο το αναγκαίο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
- Με αίσθημα ευθύνης απέναντι
στους πολίτες και την προστασία της
δημόσιας υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προχωρά σε αναστολή όλων των προσυνεδριακών
διαδικασιών και των δημόσιων εκδηλώσεων του Κόμματος μέχρι το Πάσχα, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.
- Σε αυτό το διάστημα, αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές
τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και η πλατφόρμα iSYRIZA,
ώστε να συνεχιστεί η πολιτική δουλειά
του κόμματος και η επικοινωνία με
τους πολίτες.
- Ως προς τις επιπτώσεις της κρί-

Κυκλοφόρησε

το νέο βιβλίο των Δ.
Στυλιανίδη, Θ. Σωτηρόπουλου, Α. Σιμώνη
και Δ. Αλμαλιώτη «Η
συμβολή της Διατροφής στην υγεία των
ανθρώπων», από τις
εκδόσεις «ΑΓΡΟΤύπος
α.ε.». Το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο»
της Βέροιας.

σης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία και ανάπτυξη, η οποία παρουσιάζει ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του
2019 σημαντική επιβράδυνση, πέρα
από τις προτάσεις που ήδη έχει καταθέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά από την κυβέρνηση, αρχής
γενομένης από το Eurogroup της 16
Μαρτίου, να ασκήσει πίεση προς τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να πάψει
η Ευρώπη να παρακολουθεί αδρανής
τις εξελίξεις και να προχωρήσει σε γενναία μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και
εργαζομένων, καθώς και ελάφρυνσης
των δημοσιονομικών υποχρεώσεων.
Σε αυτές τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία, με τις οικονομικές
επιπτώσεις να είναι ακόμα άγνωστες,
αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ σοβαρές, η διεκδίκηση για άμεση μείωση
των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να είναι αυτονόητη
για την κυβέρνηση.
- Εξαιρετικά κρίσιμο, επίσης, είναι
η κυβέρνηση να αναστείλει αμέσως
τον σχεδιασμό της για κατάργηση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας από
1η Μαϊου, καθώς και να διασφαλίσει
το εισόδημα των εργαζομένων και να
στηρίξει άμεσα και έμπρακτα όσους
εργάζονται σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.
- Όσον αφορά στην προσφυγική
και μεταναστευτική κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ
– Προοδευτική Συμμαχία τονίζει για
μία ακόμη φορά ότι είναι αδιανόητο να
απουσιάζει η Ελλάδα από οποιαδήποτε Σύνοδο συζητείται αυτό το φλέγον
ζήτημα, όπως αυτή που προγραμματίζεται για τις 17 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά με δεδομένη
την εργαλειοποίηση της κρίσης από
την Τουρκία για γεωπολιτικούς σχεδιασμούς. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει
να απαιτήσει τη συμμετοχή της χώρας
μας.
Το Πολιτικό Συμβούλιο, τέλος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία για την
διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα τόσο στον Έβρο όσο και
στο Αιγαίο. Καμία πρόκληση δεν μπορεί να μένει αναπάντητη. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η επιθετικότητα της
Τουρκίας βρίσκει ολόκληρο τον ελληνικό λαό ενωμένο.
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Πρόκριση για τους «μεγάλους», αποκλεισμός
για τους «μικρούς» ήταν ο απολογισμός

Μ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,   10:30,  
11:30, 12:30,   13:30, 14:30, 15:30Τ,   16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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Μικτές ΕΠΣ Ημαθίας

ε μία νίκη και μία ήττα ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις των Μικτών Ομάδων
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας για την Α΄ Φάση
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων.

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30

www.laosnews.gr

Στο πλαίσιο της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, οι «μικροί» του Αντώνη
Δακόπουλου γνώρισαν την ήττα στο Ενωσιακό
Γήπεδο της Ε.Π.Σ. Κοζάνης, από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της γειτονικής Ένωσης με
σκορ 2-1, ενώ οι «μεγάλοι» του Γιάννη Κερλίδη,
αν και τα «χρειάστηκαν», χάρη σ’ ένα τέρμα που
σημείωσε σχεδόν με την εκπνοή του αγώνα ο
Μαρτζέλος, πέτυχαν σπουδαία νίκη (2-3), που
συνάμα σήμανε και την πρόκριση τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα υπόλοιπα
τέρματα των αντιπροσωπευτικών ομάδων της
Ε.Π.Σ. Ημαθίας σημείωσαν ο Τσανασίδης (Κ-12),
Λογγινίδης (Κ-14) και Λαφάρας (Κ-14).
Επόμενος αντίπαλος για την Μικτή Ομάδα Κ14, που με το αποτέλεσμα αυτό εξασφάλισε την
πρωτιά στον όμιλο της, θα είναι η αντίστοιχη ομάδα της Ε.Π.Σ. Δράμας, σ’ έναν αγώνα που είναι
μονός νοκ-άουτ και θα διεξαχθεί στο Ενωσιακό
Γήπεδο των Παλατιτσίων, σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί προσεχώς από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Αναλυτικά η εικόνα των δύο αναμετρήσεων
είχε ως εξής:
Αγώνας Κ-12
Ε.Π.Σ. Κοζάνης-Ε.Π.Σ. Ημαθίας 2-1
Σκόρερ: 18΄ Τσανασίδης (0-1), 24΄ Σίσκος (1-

Φαρμακεία
Παρασκευή 13-3-2020
13:30-17:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από
βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324
21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
αγοράς) 23310-73124

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Μάρτιος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κα
τά το διάστημα από 9-3-2020 μέχρι 15-32020 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

1), 48΄ Σίσκος (2-1)
Διαιτητής: Ασλανίδης (Ε.Π.Σ. Πιερίας)
Βοηθοί Διαιτητή: Κουτσικανίδης (Ε.Π.Σ. Πιερίας)-Μηνούδης (Ε.Π.Σ. Πιερίας)
Οι συνθέσεις
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Ρουμπούλης, Ζησιάδης,
Μπεσπάρας (31΄ Μπεφνής), Αλεξόπουλος (52΄
Σαρασίδης), Περπερίδης, Καραγιορδανίδης (41΄
Δαβίτης), Σίσκος (48΄ Χαρισόπουλος), Κουτσοσίμος (31΄ Γκέτσιος), Οικονόμου.
Ε.Π.Σ. Ημαθίας: Καλλαρίδης, Τούφας, Σιδηρόπουλος, Χριστοδουλόπουλος, Τσανασίδης (50΄
Χαρισούδης), Αχλιώπας, Γελαδάρης, Γιαννουλάτος (31΄ Κούτσας), Τζιμουλίκος (40΄ Χαλκιάς).
Αγώνας Κ-14
Ε.Π.Σ. Κοζάνης-Ε.Π.Σ. Ημαθίας 2-3
Σκόρερ: 18΄Λογγινίδης (0-1), 24΄Λαφάρας
(0-2), 38΄Παπαζήσης (1-2), 45΄Παπαζήσης (2-2),
65΄Μαρτζέλος (2-3)
Διαιτητής: Ασλανίδης(Ε.Π.Σ. Πιερίας)
ΒοηθοίΔιαιτητή: Κουτσικανίδης(Ε.Π.Σ. Πιερίας)-Μηνούδης (Ε.Π.Σ. Πιερίας)
Οι συνθέσεις:
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Σαββίδης, Μοσχόπουλος,
Τσαραμανίδης, Τελιωνίδης, Βεντούλης(36΄Μεντεσίδης), Ιωαννίδης(36΄Βασιλειάδης), Ταΐρης(36΄Βλάχου), Παπαζησης, Καπετάνος(36΄Αδαμόπουλος), Πάτιος, Μίχος(50΄Βοτζιάνας).
Ε.Π.Σ. Ημαθίας: Αργυρόπουλος, Καραπιπέρης, Κίτσας, Ματελόπουλος, Τούφας, Παναγιωτίδης, Χατζηπάντος(50΄Χλιαρόπουλος), Μαρτζέλος, Λαφάρας(50΄Μπουκουβάλας), Δημόπουλος(50΄Μούκας), Λογγινίδης(63΄Μουχτάρης).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογί-

ες στις δύο ηλικιακές κατηγορίες μετά το πέρας
της 7ηςκαι τελευταίας αγωνιστικής της Α΄ Φάσης
έχουν ως εξής:
Κ-12
Τα αποτελέσματα
Ε.Π.Σ. Πέλλας-Ε.Π.Σ. Κιλκίς ...................... 1-2
Ε.Π.Σ. Κοζάνης-Ε.Π.Σ. Ημαθίας ................ 2-1
Ε.Π.Σ. Καστοριάς-Ε.Π.Σ. Γρεβενών .......... 5-0
Ε.Π.Σ. Φλώρινας-Ε.Π.Σ. Πιερίας ............... 1-1
Η βαθμολογία
1. Ε.Π.Σ. Πιερίας .........................................17
2. Ε.Π.Σ. Καστοριάς ....................................15
3. Ε.Π.Σ. Φλώρινας .....................................13
4. Ε.Π.Σ. Ημαθίας . ......................................10
5. Ε.Π.Σ. Πέλλας . ........................................10
6. Ε.Π.Σ. Κοζάνης ..........................................9
7. Ε.Π.Σ. Κιλκίς ..............................................7
8. Ε.Π.Σ. Γρεβενών .......................................0
Κ-14
Τα αποτελέσματα
Ε.Π.Σ. Πέλλας-Ε.Π.Σ. Κιλκίς ...................... 2-1
Ε.Π.Σ. Κοζάνης-Ε.Π.Σ. Ημαθίας ................ 2-3
Ε.Π.Σ. Καστοριάς-Ε.Π.Σ. Γρεβενών .......... 4-0
Ε.Π.Σ. Φλώρινας-Ε.Π.Σ. Πιερίας ............... 2-2
Η βαθμολογία
1. Ε.Π.Σ. Ημαθίας . ......................................18
2. Ε.Π.Σ. Πέλλας . ........................................16
3. Ε.Π.Σ. Πιερίας .........................................16
4. Ε.Π.Σ. Καστοριάς ....................................11
5. Ε.Π.Σ. Φλώρινας .......................................7
6. Ε.Π.Σ. Κοζάνης ..........................................7
7. Ε.Π.Σ. Κιλκίς ..............................................4
8. Ε.Π.Σ. Γρεβενών .......................................0

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
23313 51210
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51400
Νοσοκομείο ραντεβού
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
2331074800  
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
2331026385, 26394
Δ/νση Δασών 	
23310 78296, 78297
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
2331353416, 7
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
2331024.598  
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
2331024.879  
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
2331078140
ΔΗΠΕΘΕ 	
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
2331072.222, 76.615
Διευθυντής: 	
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
2331076.611
Β’ Υποδ/ντής: 	

2331076.610, 76.613
Υπασπιστής: 	
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142

12

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 τ.μ. με πατάρι και

υπόγειο στη Βέροια, οδός Τρύφωνος 3. Τηλ.:
6944 024468.
ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα:
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα
εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΒΜ
Εδέσσης 21 Βέροια

πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο, αμπελώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75
τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,
48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583 Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σε οικόπεδο 1000 τ.μ., με
θέα το ποτάμι, και τα δύο
μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.:
6981 058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο 595
τ.μ., πάνω στον κεντρικό
δρόμο, 10 λεπτά από τη
Βέροια, δίπλα από τον
Αγ. Γεώργιο. Τιμή 85.000
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι α μ έ ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανακαινισμένο, χωρίς ασανσέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδηγός με γνώσεις πληροφορικής έως 30
ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συνεχές ωράριο, βασικός μισθός. Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ. στο τηλ. 23310 71670, ώρες 11.0013.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 &
23310 27796.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο
250 έως 1000 τ.μ. για αντιπαροχή στην πόλη της
Βέροιας, εκτός απο Εργατικές κατοικίες. Τηλ.: 6945
122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 2 στρέμματα, άρτιο
και οικοδομήσιμο, με νερό, ρεύμα, σε πολύ ωραία
θέση. Τιμή ΜΟΝΟ 30.000
ευρώ. Τηλ.: 6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργίνα,
έναντι παραδοσιακού ξενώνα, πλησίον Γυμνασίου Βεργίνας. Τηλ.: 6974
792021.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του Διαβατού οι-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
πάρκιγκ, πάροδος
Καρατάσου, περιοχή Αστικά, κοντά
σ το 6 ο Δ η μ οτ ι κ ό
Σχολείο. Τηλ.: 6995
589356.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐδη, κοντά στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

κόπεδο 205 τ.μ., αξία
5 . 5 0 0 ε υ ρ ώ . Τη λ . :
6942 067283.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
με συμπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος και Έβερτ) 9
στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί
στην οδό Θεσ/νίκης, σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6989
592585.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπετανίδη
λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.: 6972 670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ. περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. Πληρ.
τηλ.: 6981 906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα Studio 18 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη
και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 75, σε
ημιόροφο , ανακαινισμένη εκ βάθρων, άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς και κλιματιστικό
,  ενοίκιο μόνο 140€.
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 23471 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Οροφοδιαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2000, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με φόντο τον κάμπο,
άψογα συντηρημένο, καινούργια αλουμινίου
κουφώματα   με διπλά τζάμια, με συμμετρική
διάταξη των χώρων, ατομική θέρμανση με σόμπα η κλιματιστικό η  χωρίς θέρμανση και με
πάρκινγκ πυλωτής , ενοίκιο 240€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος,
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί ,
με ανελκυστήρα καινούργιο, 260€, Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-

φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σίγουρα, με θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή
πολύ χαμηλή μόνο 100€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 106403 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους,
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, A/C, Διπλά τζάμια,
Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 170 €.
Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται   γραφειακός
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός ,
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC και
με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 106179 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 55
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο,
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1972 και
ανακαινίστηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, A/C,
Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 5 τ.μ. - Τιμή: 230 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και
με δικό του WC.  Ενοίκιο 150 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά
τζάμια - Τιμή: 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 110
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με δικό του
WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - Μίσθωμα
τα 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@
gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,
στην οδό Σταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά, στην οδό Φωκίωνος 13 και δύο (2) στην οδό Καζαντζάκη στον
Προμηθέα στο ύψος των καταστημάτων.
ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδό Φωκίωνος 13,
Προμηθέας, τιμή 5.000,00 ευρώ.
Τηλ.: 6944 644220.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 στρ.  
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής,
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκίνητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο.
Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής
και μία αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή: 53.000 €.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία
καταστήματα 72 και 24 και 24   τ.μ. περίπου  
ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου
και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή
όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια ,
Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή
, έχει επίσης και  Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 52.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ   ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΖΗΤΩ για ενοικίαση
γκαρσονιέρα 40 τ.μ. έως 50
τ.μ. στη Βέροια, χωρίς έπιπλα. Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ
8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη
(κρεβάτι, καναπές, ντουλάπα, σαλονάκι κενρική θέρμανση και κλιματιστικό, TV,
ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,
λουτρό κομπλέ). Πληρ. τηλ.:
6973015833 (08.00-13.00
και 17.00-20.00).
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περιοχή Βυζαντινό Μουσείο, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε άριστη κατάσταση,
μερικώς εξοπλισμένο, ντουλάπα, κεντρική θέρμανση. Τηλ.:
6930 930776.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώραφο που έγινε εφαρμογή σχεδίου πόλεως 6,6
στρέμματα, 60.000 ευρώ
καθαρό, οδός Ακαδημίας,
100 μέτρα από το Λύκειο
Μακροχωρίου. Τηλ.: 6979
083821.
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κατάστημα 170 τ.μ.,
πλατεία Μ. Αλεξάνδρεου 2,
στάση «Δικράνι», με τριφασικό ρεύμα. Τηλ.: 6979
083821.

οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ
μεγάλο με τηλεχειριστήριο   κλειστό , μεγάλο  
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106395 - Καστανιά ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Ξύλινα, Πάρκινγκ, Κήπο, Ανοιχτωσιά, Μπαλκόνια 10 τ.μ. - Τιμή: 12.000 €
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ,
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
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κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις
40.000€.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις
γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας
καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά τζάμια
τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 12.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλείται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλησης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14023 ΣΤΟ ΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5 χιλ. κοντά πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100
τ.μ., από τον κεντρικό δρόμο τρίτο σε εξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή από 140.000€, τώρα μόνο
70.000€ πραγματικά μισοτιμής , τιμή έκπληξη,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Χημικούς ή
τεχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρόσληψη η ΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ
- Η ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στον ποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια).
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση
Αγγλικής, ανάλογη εμπειρία. Επιπλέον γνώση Γερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί. Αποστολή πλήρους βιογραφικού
έως 13/03/2020
- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων. Θα συνεκτιμηθούν:
προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή διαβατηρίου) και βιογραφικό στην έδρα της
επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
ή στα παρακάτω: e-mail : info@almifoods.gr
fax: 2333 027806
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ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 15.000€.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο
οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό από
κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8
και τιμή στα  20.000€ μόνο .
κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ.,
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13730 - ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
1350 τ.μ. εντός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά ,
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη, αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Βέροιας “VENUS GROWERS”
Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικοτήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια Αλεξάνδρειας και Βέροιας:
1) Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός   Μηχανικός   
εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2) Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας -Θερμαστής
3) Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
Υποβολή Βιογραφικού:
-email: venus@venusgrowers.gr
-fax: 2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS
GROWERS, Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, Τ.Κ.59131, Τ.Θ. 3, ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ. Επικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό 141 ή 147
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 90000€
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΑΓΟΡΑ   90 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει ανακαιν.  70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200 τ.μ
50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/τες
34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€      
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑ 70 τ.μ 1ΔΣ-Κ WC χωρις κοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 1ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ 90 τ.μ 2ΔΣΚ ηλιακος,κόπλαμ.Α.Θ.,αποθ. ελευθερο από 31/3
300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο, Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από παραλια
45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 8στρ.με καστανιες, με αγροικια ,αρδευομενες 500€
ΠΛΥΧΡΟΝΟ 450 τ.μ αρτιο οικοδομησομο 1650 μετρα από θαλασσα
15000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 1400€ ανα
στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38 τ.μ Δίχωρο , καταλληλο για Ιατρειο –Τεχνικο
Γραφειο 25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από 150 εως
2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 100€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ σοβαρες προτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι χώροι για γραφεία,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανακαινισμένοι, 2 WC και λογικό ενοίκιο. Αριστοτέλους 18. Τηλ.
23310 23140 & 6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 50
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα
Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός ταξί, Μηχανικός αυτοκινήτων,
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικη αμοιβή. Τηλ.
επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900. Ώρες επικοινωνίας:: 9:00 με 18:00.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά
οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς επικαθήμενου και χειριστές αντλίας σκυροδέματος.
Τηλ.: 6948 549279 & 23320
43050.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για εργαστήριο επεξεργασίας κρεάτων, καθώς και
οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ. 23320
42608.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
σέρβις σε καφέ-μπαρ. Πληροφορίες: 6980 760244.
ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δραστηριοποιείται
στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά άμεσα τεχνίτες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολό γ ο ς μ ε ε μ π ε ι ρ ί α
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr.
Τηλ.: 6974 908278.

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαιρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο,
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 €
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

για εργασία. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 6947 071526.

ZHTOYNTAI από την εταιρία Loukidis Pack, νέοι για τη
στελέχωση παραγωγής. Τηλ.:
23310 41794.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Προσφορές της εβδομάδας
-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 γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο για Γερμανία, περιοχή Ντίσελντορφ, για κουζίνα, με λίγες γνώσεις Γερμανικών. Παρέχεται ασφάλιση. Τηλ.:
23310 43537, πρωινές ώρες από 9 π.μ. έως
11 π.μ. και απόγευμα 6 μ.μ. έως 9 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής ή πωλήτρια έως 35
ετών με προϋπηρεσία. Τηλ.: 6932 627614
& info@coverjeans.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313, 6974 814606.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψήστης και σερβιτόρος
για γνωστό ψητοπωλείο της Βέροιας. Τηλ.:
23310 25170, ώρες 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο. ΜΙσθός, ασφάλεια,
διαμονή. Πληρ. τηλ.: 6972 816816.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:
23310 76870 & 6932 245383.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρη βάση. Τηλ.: 6986 276287.
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ.: 6973 680844.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά διπλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.
6909 403655.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.
Τηλ.: 6930 388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 827192.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά, μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973 473304..
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις
ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση.
Τηλ.: 6984 040769.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζω παντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μηχανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756 κ. Παύλος.

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.
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ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια
στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945 495566 κ.

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

Βασίλης.

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

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

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

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

CMYK
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P Κορώνα στο κεφάλι μου!
P Αφού κόλλησε η Μπόμπα τον ιό, μπορώ
να τον κολλήσω κι εγώ. Ο Μπόμπος.
P Εμένα από το 1188 μού έκαναν αναπάντητη.
P Τα παλιά χρόνια βάζαμε Μάρτη. Τώρα σκεφτόμαστε αν θα τον βγάλουμε…

τα. Να που κάπου βοηθάει και η κρίση.

P Αυτή τη φορά, από το πολύ πλύσιμο θα
είναι πράγματι και γδάρτης.

P Τώρα που το σκέφτομαι, κάτι είχε προειδοποιήσει η Λίτσα Πατέρα πέρυσι τέτοιον καιρό
για τον ιό.

P Η στήλη θα παραμείνει ανοικτή για τις επόμενες 14 μέρες. Παρότι ‘σχολείο’.

P Άσε που κι εγώ είχα κάτι δει, κι είχα αρχίσει με
την αγάπη το σεξ εξ αποστάσεως.

P Τα ράφια των σούπερ μάρκετ τα αδειάσαμε. Των βιβλιοπωλείων ακόμη.

P 14 μέρες σπίτι με γυναίκα και παιδιά μπορεί να γλιτώσεις τον κορωνοϊό, ωστόσο δύσκολα θα γλιτώσεις το διαζύγιο.

P Ο ιός, λέει, κολλάει και από τα χαρτονομίσμα-

P Τρεις ώρες στον αέρα επιβιώνει ο ιός. Είναι αυτό που λέμε ότι μας πήρε τον αέρα.
P Και τώρα θα μάθει την καραντίνα και η κυρα-Κατίνα.
P Έρχεται και αστεροειδής τον Απρίλιο. Γατάκι…
P Και:
Είναι εποχή επιστράτευσης και μια καλόγρια προ-

χωράει κοντά σε ένα στρατόπεδο. Στον δρόμο τη
σταματάει ένας λαχανιασμένος φαντάρος και της
λέει:
«Συγνώμη αλλά πρέπει να κρυφτώ κάτω από το
ράσο σας» λέει, κάνει μια τσουπ και χώνεται μέσα.
Δευτερόλεπτα μετά περνάνε 2 στρατονόμοι τρέχοντας. Αφού απομακρύνθηκαν, βγαίνει έξω ο φαντάρος και της λέει:
«Σας ευχαριστώ πολύ και συγνώμη για όλο αυτό,
αλλά βλέπετε δεν θέλω να πάω φαντάρος και το
σκάω…»
Η καλόγρια κουνάει το κεφάλι, χαμογελάει και
πάει να φύγει. Όμως ο φαντάρος της πιάνει το χέρι
και της λέει:
«Όσο ήμουν κάτω από το ράσο σας, παρατήρησα πως έχετε δύο υπέροχα γυμνασμένα πόδια…»
Και του λέει η καλόγρια:
«Αν κοιτούσες λίγο πιο πάνω θα έβλεπες και άλλα πράγματα. Ούτε εγώ θέλω να πάω φαντάρος…»!
K.Π.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού
ανακοίνωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας
Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στην
Κεντρική Μακεδονία αποφασίστηκαν στις έκτακτες συσκέψεις που συγκάλεσε χθες
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την προεδρία
του κ. Τζιτζικώστα, παρουσία
όλων των Αντιπεριφερειαρχών και των Γενικών Διευθυντών της Περιφέρειας.
Ακολούθησε έκτακτη σύσκεψη του Περιφερειάρχη, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του Αντιπροέδρου της
ΠΕΔΚΜ Σίμου Δανιηλίδη, του Γενικού Γραμματέα της
ΠΕΔΚΜ Βασίλη Γάκη και των Διοικητών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας Παναγιώτη Μπογιατζίδη και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας
Δημήτρη Τσαλικάκη.
Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «όπως έχουμε
δεσμευτεί και λειτουργήσει από την πρώτη στιγμή,
συνεχίζουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στην
αντιμετώπιση και αυτής της κρίσης. Και σ’ αυτή την
κατεύθυνση ανακοινώνουμε σήμερα συγκεκριμένα
μέτρα, που αφενός διασφαλίζουν τη σωστή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της
πανδημίας του κορονοϊού. Λειτουργούμε με σύνεση
και αποφασιστικότητα. Δεν χρειάζεται πανικός. Αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία τα ζητήματα. Τηρούμε
τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, ενημερωνόμαστε
σωστά από τους ειδικούς, περιορίζουμε τις άσκοπες
μετακινήσεις και ειδικά τις μετακινήσεις των ατόμων
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ακολουθούμε τις
οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών και των επιστημόνων και ιατρών. Ως Αυτοδιοίκηση είμαστε εδώ για
να συνδράμουμε τους αρμόδιους φορείς υγείας της

χώρας. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμοι
είμαστε δίπλα στους πολίτες, στην πρώτη γραμμή για
τη χώρα. Όχι πανικός, όχι όμως και εφησυχασμός».
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε τρεις άξονες:
Μέτρα λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
1.Αναστολή των δια ζώσης συνεδριάσεων όλων των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας,
δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της
Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, της Μητροπολιτικής και
Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες θα συνεδριάζουν
μόνο για επείγοντα ζητήματα δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη.
2.Αναστολή όλων των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς
και οι εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς.
3.Αναστολή της συμμετοχής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στις εκθέσεις και τις διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
4.Αναστολή όλων των παραχωρήσεων των
χώρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου και του παρεκκλησίου εντός του αύλειου
χώρου στην Βίλα Αλλατίνι.
Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπη-

ρέτηση των πολιτών:
1.Ενημέρωση των συμπολιτών μας με κάθε μέσο, όπως εξειδικευμένα φυλλάδια και αναρτήσεις
πληροφοριών και οδηγιών σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, αλλά
και με εξειδικευμένα μηνύματα μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
καθώς και της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
2.Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου σε κάθε
Γενική Διεύθυνση και σε κάθε μία από τις επτά
Περιφερειακές Ενότητες, για την ολοκληρωμένη
ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης, προκειμένου να αποφευχθούν
άσκοπες μετακινήσεις.
3.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνει
πλήρως αποδεκτή την υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλων των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών για τα οποία απαιτείται η κατάθεσή
τους από τους πολίτες, προκειμένου να μη χρειάζεται
να προσέρχονται στις υπηρεσίες μας.
4.Σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες που έχουν προσέλευση και εξυπηρέτηση κοινού, καθιερώνουμε
ωράριο εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης στις υποθέσεις που αποτελούν έκτακτη ή επείγουσα ανάγκη,
τρεις ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή.
5.Αναστέλλεται η διενέργεια όλων των εξεταστικών διαδικασιών, όπως της θεωρητικής και
πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.
6.Καθιερώνεται η τήρηση βιβλίων επισκεπτών
που επισκέπτονται όλα τα κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της
υγείας των εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
1.Αξιοποίηση στο μέγιστό δυνατό βαθμό της
τηλεργασίας στο σπίτι.
2.Προάσπιση της υγείας όλων των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Αποσύρονται εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού.
3.Εκ περιτροπής αδειοδότηση σε γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών.
4.Άμεση προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής.

Ο κ. Τζιτζικώστας ως Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες
τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των
Επιτροπών καθώς και των συνεδρίων και της Γενικής
Συνέλευσης της ΕΝΠΕ.
Επίσης, ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την
αναβολή της προγραμματισμένης Ολομέλειας για τις
24-26 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, καθώς και τις συνεδριάσεις των Επιτροπών και των Οργάνων της.
Σε δηλώσεις του ο κ. Καϊτεζίδης τόνισε: «Συντονίζουμε και εμείς τα βήματά μας σε συνεργασία με τους
φορείς, το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ. Πρέπει
να λειτουργήσουμε με σοβαρότητα, ψυχραιμία και
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που επιβάλλουν οι
στιγμές. Ως Δήμοι αναλαμβάνουμε να εντείνουμε την
ενημέρωση των συνεργατών και των υπαλλήλων αλλά
και των συμπολιτών μας σε όλα τα επίπεδα για την
προφύλαξη, αλλά και την τήρηση όλων των μέτρων
στην καθημερινότητά μας. Ήδη οι Δήμοι το προηγούμενο διάστημα πυκνώσαμε την επικοινωνία με τους
πολίτες με sms που στείλαμε, με πρακτικές οδηγίες
και προχωρήσαμε σε εκτεταμένες απολυμάνσεις σχολικών μονάδων, των ΚΑΠΗ, των δημοτικών, πολιτιστικών και αθλητικών χώρων, ενώ προχωρήσαμε στην
αναστολή λειτουργίας των σχολείων, των ΚΑΠΗ και
των πολιτιστικών και αθλητικών λειτουργιών. Επίσης
προχωράμε στην διεύρυνση του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει
όλους τους πολίτες που το έχουν ανάγκη. Απευθύνουμε έκκληση για ψυχραιμία, περιορισμό όλων των μη
αναγκαίων μετακινήσεων και των συναθροίσεων και
δείχνουμε ιδιαίτερη μέριμνα για τους ηλικιωμένους και
τις ευπαθείς ομάδες. Επίσης οφείλουμε όλοι να προχωρήσουμε σε σχολαστική τήρηση όλων των μέτρων
ατομικής υγιεινής και προστασίας. Ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες έχουν μια επιπλέον υποχρέωση απέναντι
στους ηλικιωμένους, για να τους προστατέψουν καλύτερα. Χρειάζεται ένταση της προσοχής, επαγρύπνηση, συνεχής συνεργασία με τους συναδέλφους μας
στην Κεντρική Μακεδονία και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στάθμιση όλων των νέων δεδομένων. Οι Δήμοι θα συνεργαστούμε όλοι μαζί
για να βοηθήσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

