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Επιτέλους Εθνική Ομάδα 
για την οργάνωση

της φρουτοπαραγωγής!
  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.   
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Προσέχουμε…γιαναέχουμεασανσέρ
καικυλιόμενοδιάδρομοστηνΕλιά

Εδώκαι λίγες ημέρες είναι σε λει-
τουργία τοασανσέρ και ο κυλιόμενος
διάδρομος κάτω από την Ελιά, που
ήτανχαλασμέναγιαμεγάλοδιάστημα,
αφού είχαν υποστεί επανειλημμένα
βανδαλισμούς.Ωστόσοθαπρέπει να
είναιπροσεκτικοί οι δημότεςπου κά-
νουν χρήση κυρίως του κυλιόμενου
διαδρόμου, αφού ακόμη και στις λί-
γες ημέρες που είναι σε λειτουργία
έχουν καταφέρει να τον μπλοκάρουν
αρκετέςφορές.Αιτίασύμφωναμετους
ανθρώπουςτουδήμουΒέροιαςείναιη
επιμονή των χρηστών ναπατούνε το
κόκκινο κουμπί ασφαλείας νομίζοντας
ότι αυτό θέτει σε λειτουργία τον διά-
δρομο.Ωστόσοπρέπει να γνωρίζουν
ότι ο διάδρομος είναι αυτόματος και
μόλιςπατήσουνεπάνωτουτίθεταιαυ-
τομάτωςσε λειτουργία.Επομένωςας

προσέχουμε…γιαναέχουμεασανσέρκαικυλιόμενοδιάδρομοπροκειμένουναεξυπηρετούμαστεόσοιαπότηνΛεωφόρο
ΣτρατούθέλουμεμέσασελίγαδευτερόλεπταναβρεθούμεξεκούρασταστηνοδόΑνοίξεωςακριβώςστοπάρκοτηςΕλιάς.

112 για «έξυπνα κινητά»
Ηπρώτη ει-

δοποίηση από
τονΕυρωπαϊκό
Αριθμό Έκτα-
κτης Ανάγκης
«112», για τον
κορωνοϊό,  ε-
στάλητοβράδυ
της Τετάρτης,
αμέσωςμετάτο
διάγγελμα του
πρωθυπουρ-

γούΚυριάκουΜητσοτάκη,απότηνΓενικήΓραμματείαΠολιτι-
κήςΠροστασίας(ΓΓΠΠ),πουσυνοδευόταναπόένανήχοσαν
συναγερμό,δενέφτασεσεόλατακινητάτηλέφωνα.

Τουλάχιστον σε έναποσοστό 10% δεν ελήφθη, ενώ  το
90%, έλαβε το μήνυμα.Η χθεσινή ειδοποίηση ελήφθη κατά
κύριολόγοαπόόσουςέχουνταλεγόμενα«έξυπνακινητά»,τα
οποίαδιαθέτουντοαπαραίτητολογισμικόμετηνμέθοδοCBS,
δηλαδήμέσωκεραιώνκινητήςτηλεφωνίας.

Οιυπόλοιποιθαπρέπειναρυθμίσουντακινητάτους….

Πετροπόλεμος, δακρυγόνα...
αλλά και μπάνιο στα νερά

του Έβρου!
Μέχρι τώραοι σκηνέςπουαναπαράγονται από την κρίσηστονΈβρο,

αφορούνπετροπόλεμο, δακρυγόνα,φωτιές και εικόνες έντασης.ΟΛΑΟΣ
εξασφάλισε αποκλειστικάφωτογραφίαπου δείχνει τους μετανάστεςπου
βρίσκονταιστοτουρκικόέδαφος,νακάνουντομπάνιοτουςσταπαγωμένα
νεράτουΈβρου.Σύμφωναμεπληροφορίες,ειδικάτιςηλιόλουστεςημέρες,
μόλις κοπάζει η ένταση και τα επεισόδια κάποιοι «γενναίοι» αψηφούν την
χαμηλήθερμοκρασίατουνερούκαιβουτούνόπωςφαίνεταιχαρακτηριστικά
στηνφωτογραφία,προφανώςόχι για νααπολαύσουν τομπάνιο,αλλάγια
νααισθανθούνλίγηκαθαριότηταμέσαστιςάσχημεςσυνθήκεςπουβιώνουν.

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

Δικαστήρια, θέατρα, κι-
νηματογράφοι,παιδότοποι,
χώροι καλλιτεχνικών εκδη-
λώσεων, κέντραδιασκέδα-
σης και γυμναστήρια, κλεί-
νουν από σήμερα, για 15
ημέρες, με εισήγηση των
επιστημόνων ενώ για τους
αρχαιολογικούςχώρουςκαι
τα μουσεία θα αποφασίσει
αρμοδίως το υπουργείο
Πολιτισμού.Όπωςανακοί-
νωσε ο λοιμωξιολόγος και
εκπρόσωπος του υπουρ-
γείουΥγείας για τον κορω-
νοϊό,ΣωτήρηςΤσιόδρας,τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα
στηνΕλλάδαανέρχονταιστα117ενώελέγχονταιάλλα15.

Οκ.Τσιόδραςείπεότι ταμέτραεντείνονταικαιεξήγησεότικλειδίστονέλεγχοδιασποράςτου ιού,αποτελούνοι
συναθροίσεις.«Δενμπορούμενακλείσουμεταπάντααλλάμπορούμενααποφεύγουμετιςσυναθροίσεις.Είναιπολύ
σημαντικήηατομικήευθύνη»,είπε,επαναλαμβάνονταςότιμένουμεσπίτιμαςμεήπιασυμπτώματαπουμοιάζουνμε
αυτάτηςγρίπηςκαιδιευκρίνισεότιοιμηευπαθείςομάδεςπουπερνούνσχετικάήπιατηνίωσηπουπροκαλείοκορο-
νοϊόςδενθαέχειπλέοννόημαναεξετάζονταιγιααυτόν.

ΤοΕπιμελητήριοΗμαθίαςενημερώνειτιςεπιχειρήσεις
γιατονκορωνοϊό

Στοπλαίσιοτηςενημέρωσηςτωνεπιχειρήσεων,γιατηναποφυγήτηςδιάδοσηςτουΚορονοϊούCOVID19στουςχώ-
ρουςεργασίας,τοΕπιμελητήριοΗμαθίαςέστειλεσταμέλητου,το1οΕνημερωτικόΦυλλάδιο,πουετοίμασανοιυπηρεσί-
εςτου,αντλώνταςπληροφορίεςαπόΔιεθνείςΟργανισμούς.Τουςπαροτρύνουνμάλιστα,ναδιανείμουντοφυλλάδιοαυτό
στουςεργαζόμενουςκαιταστελέχητηςεπιχείρησήςτους.

Θαακολουθήσει η έκδοση νέωνΕνημερωτικώνΦυλλαδίων,σχετικάμε τιςπρωτοβουλίες τηςΔημόσιαςΔιοίκησης,
καθώςκαιτιςστρατηγικέςπουμπορούννακαθώςκαιτιςστρατηγικέςπουμπορούνναακολουθήσουνοιεπιχειρήσειςγια
τηναντιμετώπισητωνεπιπτώσεωντηςκρίσης.
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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 υγεί-
ας Παπαδόπουλος Γεώργιος, οι επόπτες δημόσιας 
υγείας,  Ζαφειροπούλου Σοφία, Χρυσάφης Απόστο-
λος, 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 πα-
ρασκευής 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 – αντι-

σηπτικών υγρών στους χώρους των επιχειρήσεων 
και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (τουαλέτες, χώροι 
υποδοχής πελατών, μπαρ, σέρβις, τραπέζια, κοινό-
χρηστοι χώροι)

• Χορήγηση άδειας σε προσωπικό που θα πα-
ρουσιάσει συμπτώματα γρίπης

• Χρήση προϊόντων χλωρίου και γαντιών στους 
χώρους ατομικής υγιεινής (τουαλέτες), από τα συ-
νεργεία καθαρισμού καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας 
ακόμη και σε ώρα που τα καταστήματα μένουν κλει-
στά. 

• Συσκευές για την αυτόματη απολύμανση τουα-
λέτας (όπου αυτό είναι εφικτό). 

• Το ΔΣ του ΣΙΚΚΕΔ 
 Το ΔΣ του ΣΙΚΚΕΔ, σχετικά με την παρούσα κα-

τάσταση αναφέρει : 
«Τα προληπτικά μέτρα, πρέπει να στοχεύουν – 

εκτός από την προστασία – και στη διευκόλυνση των 
εργαζομένων και στην ομαλή λειτουργία των επιχει-
ρήσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η πρόληψη θα 
πρέπει να αποτελεί ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ όλων μας!»

Επαγρύπνηση και ετοιμότητα 
των καταστημάτων εστίασης στη Βέροια

- Οδηγίες προς ιδιοκτήτες και εργαζομένους από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας

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

Μ ε τ ά  α π ό 
τέσσερα χρόνια 
συζητήσεων και 
προσπαθειών, σε  
διάφορα στάδια, 
υπογράφηκε χθες 
Πέμπτη, το μεση-
μέρι, στο υπουρ-
γε ί ο  Αγροτ ι κής 
Ανάπτυξης, η σύ-
σταση της Εθνικής 
Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Φρού-
των, Πυρηνόκαρ-
πων και Αχλαδιών, 
με έδρα τον Κοπα-
νό Ημαθίας. Το έγ-
γραφο που δίνει το 
πράσινο φως της 
εκκίνησης, υπο-
γράφηκε από την 
Κοινοπραξία Συνε-
ταιρισμών Ομάδων 
Παραγωγών Ημα-
θίας με τους συνδεδεμένους Συνεταιρισμούς , τον Σύνδεσμο Εκπροσώ-
πησης 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 βου-
λευτής 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, βε-
ρίκοκα, δαμάσκηνα και γιγαρτόκαρπα αχλάδια, συνασπίζεται σε κοινό 
τραπέζι διαλόγου, περιλαμβάνοντας τον πρωτογενή τομέα και τους 
τομείς μεταποίησης και τυποποίησης, για χάραξη στρατηγικού σχεδια-
σμού».

Από εδώ και πέρα οι συνεταιριστικές οργανώσεις που συμμετέχουν 
στη ίδρυση της διεπαγγελματικής καθώς και οι επόμενες που θα εγγρα-
φούν, 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  υπερπλε-
ονασμάτων πρώτης ύλης, σημαίνει πτώση των τιμών, με προσανατο-
λισμό 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 μη-
χανισμών 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. Λογγιζί-
δης (ΑΣ Επισκοπής), Κώστας Αποστόλου της ΕΚΕ ως αναπληρωτής 
πρόεδρος και Νίκος Μηνάς, αντιπρόεδρος, από την ΑΣ Καλυβίων Πέλ-
λας.

Η έδρα της Διεπαγγελματικής βρίσκεται στον Κοπανό με υποκατα-
στήματα 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 Ημα-
θία,  χαρακτήρισε την χθεσινή υπογραφή της Εθνικής Διεπαγγελματι-
κής, ο αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζα-
ρος 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 Αχλα-
διών, 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 Κυβέρ-
νησης και του πρωθυπουργού, καθώς και τους φορείς και τα στελέχη 
αυτών, όπως ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, που αξιοποιούν αυτό το νομο-
θετικό εργαλείο συστήνοντας τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, μετά 
από κόπους ετών», όπως αναφέρει. 



Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Κοινότητα Βέροιας 

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, την Τρί-
τη 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 πραγματοποι-

ηθεί κεκλεισμένων των θυρών
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Αναβολή 
Γενικής 

Συνέλευση του 
Φιλοζωϊκού 

Ομίλου Ημαθίας
Ο Φιλοζωϊκός Ομιλος Ημαθίας 

(Φ.Ο.Η.) με αίσθημα ευθύνης α-
ποφάσισε μέχρι νεωτέρας την α-
ναβολή της τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης - 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

Κλειστό μέχρι τις 10 Απριλίου το Τμήμα 
Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας

 
Κατόπιν απόφασης του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου και προκειμένου να περιοριστεί η διάδο-

ση 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 συναλ-
λασσόμενο 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 κανονι-
κά, Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 07:00 έως 15:00 και ως εκ τούτου προτρέπουμε τους ενδιαφερομέ-
νους να χρησιμοποιούν τον προσφορότερο γι’ αυτους τρόπο επικοινωνίας μαζί μας”.

 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313-309836, –838, –839, –846.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tad-hma@damt.gov.gr”.

Προληπτική απολύμανση 
στη ΔΕΥΑΒ για τον  
κορονοϊό  COVID-19

Προληπτική απολύμανση για 
λόγους προστασίας της υγείας, του 
κοινού και των εργαζομένων διε-
νεργήθηκε το πρωί του Σαββάτου 
7 Μαρτίου από ειδικό συνεργείο, 
σε όλους τους χώρους όπου στε-
γάζονται οι υπηρεσίες της  Δημοτι-
κής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Βέροιας.  

Η απολύμανση έγινε στο πλαί-
σιο των προληπτικών μέτρων κα-
τά της διασποράς του κορονοϊού 
COVID-19, με εντολή του προέ-
δρου  του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ κ. Στέρ-
γιου Διαμάντη. 

Η δράση αυτή εναρμονίζεται 
με τις διατάξεις του Υπουργείου 
Υγείας, που αποτελεί τον πιστο-
ποιημένο φορέα, σχετικά με τα α-
παιτούμενα μέτρα πρόληψης για 
την αποφυγή της διασποράς του 
κορονοϊού COVID-19.   

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)

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, δανει-
σμό –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 παρατεί-
νεται 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



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 ΕΟ-
ΔΥ, 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 υποθέ-
σεις 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 γί-
νεται σε συνεννόηση 
με τον λογιστή σας, 
και μόνο εφόσον εί-
στε σίγουροι/ες για 
την κατάσταση της 
υγείας σας και του 
λογιστή σας.

Η Δημόσια Υγεία 
είναι κοινό αγαθό και 
οφείλουμε να το προ-
στατεύουμε όλοι.

Το Δ.Σ. 

Νοσοκομεία Βέροιας-Νάουσας: 
Απαγόρευση επισκεπτηρίων, αναβολή 

απογευματινών ιατρείων, μόνο έκτακτα 
χειρουργεία και αυστηρά μέτρα εισόδου

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκο-
μείου 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 άμε-
σα, 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 Νοσοκομεί-
ου που αφορά το επισκεπτήριο 

 • Καθολική απαγόρευση του 
επισκεπτηρίου στις Μονάδες Βέ-
ροιας 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 έ-

λεγχου των δυο Μονάδων Βέροιας και Νάουσας
• Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους ασθενείς του νοσοκομείου με την επίδειξη του ραντεβού τους και σε εξαιρετικές περι-

πτώσεις 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
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

του Κων/νου και της Γιαννούλας, το 
γένος Ντιβανιόγλου, που γεννήθηκε 
στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕ-
ΝΙΑ 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.

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
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρ-

τίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Σταυρού Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλ-
θουν 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

Οι Χαιρετισμοί 
της Θεοτόκου 

στο «Πέλεκαν»

 Οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Τριάδος «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο κατά την Μ. 
Τεσσαρακοστή θα γίνονται κάθε Παρασκευή από-
γευμα, στις 6.00 μ.μ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

 Την Παρασκευή 13 
Μαρτίου το πρωί θα τε-
λέσει 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 Θεο-
τόκου Αλεξανδρείας.

 Το Σάββατο 14 Μαρ-
τίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Αναργύρων Νησίου 
και θα τελέσει Μνημό-
συνο για τα θύματα του 
Ολοκαυτώματος του χω-
ριού.

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 ηλεκτρι-
κών 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 δια-
τροφή 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 αυ-
γών.

-Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας « ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ » για την 
προσφορά ειδών διατροφής για τους ωφελούμενους.

-Ανώνυμη οικογένεια από την Αλεξάνδρεια, για την προσφορά χρηματι-
κού 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 χρη-
ματική 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 ( χειρο-
ποίητες 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 χρη-
ματικού ποσού εις μνήμη του πατέρα του Δημήτριο Μοσχόπουλο ( Μήτσος ).

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφορά γευ-
μάτων  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 προσωρινά το 
επισκεπτήριο στο Γηροκομείο Βέροιας

   Το Δ.Σ. της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ`` , 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 Γη-
ροκομείο Βέροιας , όπου όμως κρίνεται αναγκαίο , θα δίδεται 
ειδική άδεια επίσκεψης συγγενών - επισκεπτών.

-Οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την ε-
φαρμογή των προφυλάξεων επαφής (απολύμανση χεριών , 
χρήση μάσκας κλπ).

-Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη και η παραμονή στο Γηρο-
κομείο Βέροιας ,  από συγγενείς - επισκέπτες  που παρου-
σιάζουν οποιοδήποτε συμπτώματα ενδεικτικής λοίμωξης α-
νωτέρου αναπνευστικού (βήχα , πυρετό ή δεκατική πυρετική 
κίνηση , ρινική καταρροή κλπ).

Αναστέλλεται η λειτουργία 
όλων των Τμημάτων και 

δραστηριοτήτων  της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Μετά  την  α-

νακοίνωση  από  
την  πολιτεία και 
νέων  μέτρων  
με  τα οποία  α-
ναστέλλεται  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’ α-
ριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
περί επιβολής προληπτικών μέτρων σε σχέση με τον 
κορωνοϊό COVID-19  αλλά  ταυτόχρονα  έχοντας  υ-
πόψη  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  υπη-
ρεσιών, 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

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 πολι-
τών 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 ό-

ταν 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 απολυμά-
νουν τα χέρια τους.

Δεν απαιτείται ιατρική μάσκα, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχε-
τικά με τη χρησιμότητά της στην προστασία υγιών ατόμων.

 
           Η Πρόεδρος                                       Η Γ. Γραμματέας

               Κατή Σοφία                        Οικονομοπούλου Αικατερίνη



Ο βουλευτής Ημαθίας της 
Ν.Δ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
μίλησε χθες τηλεφωνικά στην 
ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙ-
ΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6 
για τα δύο σοβαρά «μέτωπα» 
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, 
αυτό στον Έβρο με το μετανα-
στευτικό και την τουρκική προ-
κλητικότητα, αλλά και  την παν-
δημία του κορωνοϊού. 

Να ανησυχούν οι πολίτες 
για την κατάσταση που επι-
κρατεί αυτή την στιγμή στον 
Έβρο;

Καταρχάς η ανησυχία και ο 
πανικός δεν είναι καλός σύμβου-
λος ειδικά σε τόσο δύσκολες κα-
ταστάσεις. Η κυβέρνηση παρα-
κολουθεί στενά τις εξελίξεις, έχει 
δείξει ετοιμότητα και έχει λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα για την α-
ποτροπή της κατάστασης που 
έχει δημιουργήσει ο προκλητικός 
Ερντογάν στα σύνορά μας. Υπάρχει συντριπτική αποδοχή από 
τον ελληνικό λαό των χειρισμών της κυβέρνησης, που έχει κατα-
στήσει σαφές στον Ερντογάν ότι θα διαφυλάξει τα σύνορά μας και 
δεν θα εισέλθει κανένας παράνομα. 

Σε διπλωματικό πεδίο ποιες οι κινήσεις της ελληνικής κυ-
βέρνησης 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 τουρκι-
κών 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 με-
ταναστευτικό 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 έ-
χουν 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 συ-
γκέντρωσε η Τουρκία στον Έβρο, να πάψει να τους υποκινεί δια-
σπείροντας 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 ψυ-
χραιμία;

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 

στην θέση τους και υπερασπίζονται την πατρίδα. 
Αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού εκτιμάτε ότι 

είμαστε ήδη σε δύσκολη κατάσταση ή τα μέτρα είναι προλη-
πτικά για να μην φτάσουμε στην κατάσταση της Ιταλίας;

Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε εγκαίρως και σε επίπε-
δο 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 πανι-
κοβάλουμε 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 πρωθυ-
πουργού με κορυφαίους υπουργούς, αφενός να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα, αφετέρου να δοθούν λύσεις στις παράπλευρες παρε-
νέργειες στο οικονομικό, επιχειρηματικό και εργασιακό πεδίο. Ήδη 
σήμερα σε ευρεία σύσκεψη αποφασίστηκαν μέτρα για την στήριξη 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, φυσικά σε ένα διαφορετι-
κό πλαίσιο από αυτό που επέβαλε μέχρι τώρα το ευρωπαϊκό πλαί-
σιο 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 εργαζομέ-
νων. 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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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Προσωρινή
 αναστολή λειτουργίας 

γραφείου
Για τον περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας  κορο-

νοϊού το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφά-
σισε, 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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Θεόκτιστου Πιπε-
ρόπουλου 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 14-
1-1989 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 Ανα-
στασίας Κυρκοπούλου, κατοίκου Νάουσας. Για την επίδοση 
συντάχθηκε η υπ’ αριθ. Δ897/21-6-2019 έκθεση επίδοσης 
του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Από-
στολου Φ. Κοκκαλιάρη.

Νάουσα 12-3-2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Θεόκτιστος Φ. Πιπερόπουλος
Παναγούλη 3Α – Νάουσα Ημαθίας

τηλ. 2332026640 – 6976991616
piperopoulos@yperaspisis.gr

Τακτική  συνεδρίαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής Δήμου Βέροι-
ας, θα γίνει τη Δευτέρα  16 Μαρ-
τίου στις  11:00 π.μ., με τα εξής 
θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη πρακτικών δι-
αγωνισμού και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου, μετά από 
κλήρωση, του έργου «Διάνοιξη-Δι-
αμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο 
Ο.Τ. 1 στην κοινότητα Καστανιάς».

-Έγκριση ή μη πρακτικών δια-
γωνισμού και ανάδειξη ή μη ανα-
δόχου για την εκπόνηση της μελέτης 
«Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλα-
τιτσίων» (Γεωτεχνική).

-Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβα-
σης  της υπηρεσίας «Υποστήριξη σύ-
νταξης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσε-
ων Εργασίας για  τις οργανικές θέσεις  
του Δήμου Βέροιας».

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της 3ης Αναμόρφωσης Προϋ-
πολογισμού και Τεχνικού Προγράμμα-
τος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεω-
στήτως καταβληθέντος ποσού προνοι-
ακού επιδόματος.

-Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνη-
σης Δημάρχου και Δημοτικής Συμβού-
λου στην Αθήνα.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγε-
γραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δα-
πάνες δημοσίων σχέσεων» για τη συν-
διοργάνωση 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 δρό-
μων».

-Έγκριση ή μη 1ου Σ.Π.Ε. και 1ου 
Τ.Π.Ε. της μελέτης «Μελέτη βιοκλιμα-
τικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών 
στην παλιά πόλη της Βέροιας».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έρ-
γου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτη-
μα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου 
του Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έρ-
γου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνι-
κά της Δ.Ε. Μακεδονίδος».

-Έγκριση ή μη 2ου Τακτοποιητι-
κού-Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθε-
σης απροβλέπτων και μείωσης συμβα-
τικής δαπάνης του έργου «Διαπλάτυν-
ση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά 
έως οδό Απόλλωνος».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υ-
πηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη 

διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα 
(Γ-Δ φάση)». 

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής του έργου «Παρέμβα-
ση για την ασφαλή χρήση του δημοτι-
κού οικοπέδου Ο.Τ. 316».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προ-
σωρινής παραλαβής του έργου «Αγρο-
τική οδοποιία Ριζωμάτων».

-Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου 
τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας 
«Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβού-
λου για το έργο «Ολοκλήρωση κατα-
σκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»».

-Έγκριση ή μη παράτασης του συμ-
βατικού χρόνου παράδοσης ειδών της 
προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού 
παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» 
(Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ).

-Έκδοση ή μη εντάλματος προ-
πληρωμής 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.Σιδηρό-
πουλο.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου 
του Δήμου για άσκηση αγωγής διόρ-
θωσης κτηματολογικής εγγραφής ακι-
νήτου στην Κοινότητα Παλατιτσίων.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου 
του Δήμου για άσκηση αγωγής διόρ-
θωσης κτηματολογικών εγγραφών α-
κινήτων 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.

Ο βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
μιλά στον ΑΚΟΥ 99.6 για τα «μέτωπα» 

σε Έβρο με μεταναστευτικό και κορωνοϊό

Συνεδριάζει την Δευτέρα 
η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Βέροιας
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Με ασκήσεις τακτικής σε άμυνα 
και επίθεση συνεχίστηκε την 
Πέμπτη η προετοιμασία της 

Βέροιας για το Κυριακάτικο εντός 
έδρας ματς με τον Ιάλυσο. Στο πρό-
γραμμα συμμετείχε κανονικά ο Σταύ-
ρος 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.

Στοναντίποδα, έναμέρος τουπρογράμματοςα-
κολούθησεοΛάμπροςΤαΐρηςενώμόνοιτουςγυμνά-
στηκανοιΜαρσέλοΠέντακαιΔούκαςΛεφίδης.Από
τηνπροπόνησηαπουσίασεοΒασίληςΤσιμόπουλος
οοποίοςπροσβλήθηκεαπόίωση.

Εκτόςπλάνων για το ματς τηςΚυριακής, λόγω
τιμωριών είναι οιΑλέξηςΒεργώνης,ΣτέλιοςΜαρα-
γκόςκαιΝίκοςΓεωργιάδης.

Με ανακοίνωσή της η 
Ένωση Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων 

Ημαθίας είχε αποφασίσει τη 
διεξαγωγή κεκλεισμένων των 
θυρών των αγώνων όλων 
των Ερασιτεχνικών Πρωτα-
θλημάτων της, οι οποίοι ήταν 
προγραμματισμένοι εντός της 
τρέχουσας και της προσεχούς 
εβδομάδας, αναβάλλοντας 
μόνο τους αγώνες των Πρωτα-
θλημάτων Υποδομών.

ΜετάόμωςαπότηνανακήρυξηαπότονΠαγκό-
σμιοΟργανισμόΥγείαςτουκορωνοϊούωςπανδη-
μία,τηνεξαγγελίανέωνέκτακτωνμέτρωναπότην
Κυβέρνηση και τη συνεχή αύξηση των κρουσμά-
των,καισυνυπολογίζοντας τογεγονόςότι εντείνε-
ται η ανησυχία τωνανθρώπωνπουσυμμετέχουν

στηδιεξαγωγήτωναγώνων(ποδοσφαιριστών,πα-
ραγόντων, διαιτητών, γονέων αθλητών κτλ), στα
πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης αποφασίστηκε η
αναβολήόλων τωνπρωταθλημάτωνπουδιεξάγο-
νται υπό τηναιγίδα τηςΈνωσης για τοπροσεχές
Σαββατοκύριακο14-15/3/2020.

Βέροια

Επιστροφέςγιατοναγώνα
μετονΙάλυσο

ΕΠΣΗμαθίας
Αναβολή όλων των αγώνων του 

Σαββατοκύριακου 14/15 Μαρτίου

Αναβολήτωναγώνων
τηςΓ’Εθνικής
λόγωκορωνοϊού

Μέχρι νεοτέραςαναβάλλεται η αγωνιστική δράσησε όλους τους
ομίλουςτηςΓ’Εθνικήςλόγωτηςέξαρσηςτουκορωνοϊού.

ΣύμφωναμεαπόφασητηςΕΠΟ,οιαναμετρήσειςτουπρωταθλή-
ματοςπουήτανπρογραμματισμένεςναδιεξαχθούντοΣαββατοκύρια-
κο,αναβάλλονταιμέχρινεοτέρας,καθώςοκορονοϊοςέχειπλήξειόχι
μόνοολόκληροτονπλανήτη,αλλάκαιτονπαγκόσμιοΑθλητισμό.

Από την Σχολή
ΠοδοσφαίρουΑ.Ε.Π.
Βέροιας – «Στέφα-
νος Γαϊτάνος» ανα-
κοινώθηκαν τα εξής:
Η ΣχολήΠοδοσφαί-
ρουΑ.Ε.Π. Βέροιας
– «Στέφανος Γαϊτά-
νος», σεβόμενη τις
αποφάσεις της κυ-
βέρνησης, στοπλαί-
σιοπρόληψης της ε-
ξάπλωσηςτουκορω-
νοϊού, και με βασικό
τηςμέληματηνυγεία
τωναθλητώνκαιτων
προπονητών της, αποφάσισε την αναστολή των
προπονήσεωντωντμημάτωνΚ6,Κ8,Κ10,Κ12&

Κ14έωςκαιτις25/3/2020,οπότεκαιθαγίνειεπα-
νεκτίμηση της κατάστασης. Σας ευχαριστούμε για
τηνκατανόηση.

ΑναστολήπροπονήσεωνστηνΣχολή
ΠοδοσφαίρουΑ.Ε.Π.Βέροιας-

«ΣτέφανοςΓαϊτάνος»

Η διοργανώτρια αρχή των πρω-
ταθλημάτων Νέων της Super 
League 2 και της Football 

League ανακοίνωσε την 
αναβολή των αγώνων.

ΗανακοίνωσητηςSL2Νέων:
«Σας ενημερώνουμε ότι οι

αγώνες της 15ης αγωνιστικής
για τον 1ο και 2ο όμιλο του
πρωταθλήματοςSuperLeague
2 Κ19, αγωνιστικής περιόδου
2019-2020 αναβάλλονται και
θαορισθούνμενεότεροέγγρα-
φοτηςδιοργανώτριαςαρχής».

ΗανακοίνωσητηςFLΝέων:
«Σας ενημερώνουμε ότι οι

αγώνες της 13ης αγωνιστικής
για τον 1ο και τον 2ο όμιλο
του Πρωταθλήματος Football

League Κ17, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020,
αναβάλλονταικαιθαορισθούνμενεότεροέγγραφο
τηςΔιοργανώτριαςΑρχής».

Αναβολή στους αγώνες της SL2 Νέων 
και της FL Νέων

Αναβολή
των πρωταθλημάτων

ΜετάαπόαπόφασητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτηςΈνωσηςΕπαγ-
γελματικούΠοδοσφαίρουΑ2 καιΒΕθνικήςΚατηγορίας, αποφασίστη-
κανγιαπροληπτικούςλόγουςδημόσιαςυγείας:

ΗαναβολήτουΠρωταθλήματοςSuperLeague2,αγωνιστικήςπερι-
όδου2019-2020

ΗαναβολήτουΠρωταθλήματοςFootballLeague,αγωνιστικήςπερι-
όδου2019-2020

Με γνώμονα τηνπροστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων
ατόμωνστη διεξαγωγή τωνΠρωταθλημάτωνμας καιπαρακολουθώ-
ντας τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του ιούSARS-CoV-2, η
ΔιοργανώτριαΑρχήθαενημερώσειγιατηνεπανέναρξητωναγώνωνμε
νεότεροέγγραφο.
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Την πρώτη του ήττα στο πρωτά-
θλημα της Α2 υπέστη ο Φίλιπ-
πος 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 γηπε-
δούχοι ήταν πιο ψύχραιμοι στα κρί-
σιμα σημεία, κάνοντας το 1-0 στην... 
παράταση με 30-28.

Ανάλογα κυμάνθηκε και το δεύτεροσετ, με τους

δύομονομάχουςναμηναφήνουνοέναςτονάλλον
ναξεφύγει.

ΟΦίλιπποςκατάφερεκαιπήρεπροβάδισμαμε
18-22,αλλάσεεκείνοτοσημείοένασερί5-0έβαλε
τονΑριστοτέλημπροστάμε 23-22, με τουςπαίκτες
τουΦιλίππου να διαμαρτύρονται έντονα για τις α-
ποφάσεις των διαιτητών και να χάνουν τονΡυθμό
τουςστοσετ,τοοποίοκατέληξεστηνομάδααπότην
Σκύδραπουέκανετο2-0

 Στο τρίτο σετ ο Πρωταθλητής μπήκε αποφα-
σισμένος να ανατρέψει τον αγώνα, και με 15-25
μείωσεσε2-1,αφούπροηγήθηκεστηνδιάρκειάτου
με11-19.

Το τέταρτοκαι τελευταίοσετήτανγιαγεράνεύ-
ρα, καθώς εξελίχθηκε και αυτόσε ντέρμπι, με τον
Αριστοτέληνατοκατακτάμε25-23καιναπαίρνειτη
νίκημε3-1.

Από τον αγώνα απουσίασε τόσο ο προπονη-
τής της ομάδας, ΣωκράτηςΤζιουμάκας, όσο και οι
ΣτέλιοςΤζιουμάκας, Ιωαννίδης,Μπουτόπουλος και
Τσιάρας,οιοποίοιταλαιπωρούνταιαπόίωση,μετην
κατάστασήτουςναμηνσυντρέχεικάποιολόγοανη-
συχίας. Άλλωστε οΦίλιππος έχει εξασφαλίσει και
μαθηματικάτηνάνοδοστηνμεγάληκατηγορίαόπου
θααγωνίζεταιτηννέαχρονιά

Πριν από τοπαιχνίδι, οΑριστοτέλης Σκύδρας
τίμησετονπρόεδροτουΦιλίππουΒέροιας,Δημήτρη
Πιτούλια,γιατηνκατάκτησητουπρωταθλήματοςκαι
τηνάνοδοστηνΑ’1.

ΑριστοτέληςΣκύδρας (ΚώσταςΠασπαλάς):Πα-
ντακίδης, Γιάγκος, Γεωργιάδης,Όσσας, Σταυρακά-
κης,ΜακΓουίλιαμ,Μηνάς,Μουσικός.

ΦίλιπποςΒέροιας(ΣτέφανοςΜανιώτης):Ντίνας,
Μιχελάκης (λ),Ηλίας,Παπάζογλου, Στίγγας,Καρα-
σαρλίδης, Ρεμπούτσιας, Τζελάτι, Παπαδημητρίου,
Στεφανίδης

Ηαγωνιστικήάνοδος τουβεροιώτηπρω-
ταθλητήΚωνσταντίνουΠετράκη, επιβραβεύ-
τηκε με την άκρως τιμητική 6η θέσηστο α-
γώνισμαDualBankedSlalomτηςκατηγορίας
SB-UL στην τελική φάση του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Para Snowboardπου διε-
ξήχθηστοHajfell τηςΝορβηγίας.Νασημει-
ώσουμεότι τοσυγκεκριμένοαγώνισμα έγινε
ουσιαστικάγιαπρώτηφορά,αφούστονπρο-
ηγούμενοαγώναστοLaMolina,δενολοκλη-
ρώθηκε λόγωαντίξοων καιρικώνσυνθηκών
και οι βαθμοί που συνέλεξε ο αθλητής μας
μετράνεδιπλοί,επειδήοαγώναςστηΝορβη-
γίαείχετονχαρακτήρα«τελικού»,στηνπρο-
σπάθειαπου κάνει ναπροκριθεί στουςΧει-
μερινούςΠαραολυμπιακούςτουΠεκίνο2022!

ΔιεκόπητοΠρωτάθλημα
ΕπιστρέφουνστηνΕλλάδααθλητής

καιπροπονητής
Η κυβέρνηση της Νορβηγίας, προέβη

χθεςβράδυστηναπόφασηναδιακοπούνά-
μεσαόλεςοιδιεθνείς-τουλάχιστον-αθλητικές
διοργανώσεις στη χώρα, λόγω του γνωστού
θέματοςμηδιασποράς του κορονοϊού.Έτσι,
τοπρογραμματισμένο για αύριο 13/03αγώ-
νισμα τουSBCross ματαιώθηκε. Ζητήθηκε
απότιςεθνικέςαποστολέςνααποχωρήσουν
άμεσααπότηχώρακαιωςεκτούτουοΚων-
σταντίνοςΠετράκης μαζί με τονπροπονητή
του ΚωνσταντίνοΑλμπανίδη, επιστρέφουν
στηνΕλλάδα (Θεσσαλονίκη) από τοΌσλο,
μέσωΜονάχου.

Έκανε το «κάτι παραπάνω» οΠετράκης
στηΝορβηγία, κάτιπου τοπεριμέναμε όλοι
όσοι γνωρίζουμε τον αγώναπου κάνει και
πιστεύουμεστιςδυνατότητέςτου...

Βολεϊ
Πρώτη Ήττα στην Σκύδρα για τον 
Φίλιππο 3-1 από τον Αριστοτέλη

Την6ηθέσηστοαγώνισμα
DualBankedSlalom

πέτυχεοΚωνσταντίνοςΠετράκης

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

Λαμβάνοντας υπόψιν ταπροληπτικά μέτραπου εξήγγειλε ηΚυβέρνηση καθως και η Γ.Γ.Α. για τον
περιορισμότηςδιάδοσηςτουιούκαιθέτονταςσεάμεσηπροτεραιότητατηνυγείατωναθλητώνμας,των
οικείωντουςπροσώπωναλλάκαιτηςγενικήςΔημόσιαςΥγείας,αναστέλουμετηλειτουργίατουΑθλητικού
μαςΣυλλόγουμέχρι νεωτέρας.Οιπροπονήσειςπουθαχαθούν τομεσοδιάστημααυτό,θααναπληρω-
θούνμετάτηνεπαναλειτουργίατουΣυλλόγουμας.

Μεεκτιμηση
TοΔ.Σ.τουA.Σ.PΩMIOΣ

Μεσχετική ανακοίνωση ηΕπιτροπή διοργάνω-
σηςτου5ουδρόμουτων21μαθητώνστοΜακροχώ-
ριγνωρίζει τόσοστουςαθλητές/τριεςόσοκαιστους
θεατέςότιαναβάλετεηδιεξαγωγήτουγιατιςαρχές
Απριλίουκαιθαδιεξαχθείστις20Σεπτεμβρίου2020

ΗΑνακοίνωση
Εν όψει της κατάστασηςπου έχει διαμορφωθεί

και εφαρμόζοντας τα μέ-
τρα της Κυβέρνησης για
τηναποτροπήπεραιτέρω
μετάδοσης  τουΚορονοι-
νουCovid19 , οι διοργα-
νωτές του Δρόμου των
21 μαθητών αναβάλουν
προληπτικά την ημερίδα
για μαθητέςΛυκείουπου
ήταν να γίνει στις 01-04-
2020 καθώς και τον 5ο
Αγώνα δρόμου των 21
μαθητών που είχε προ-
γραμματιστεί για τις 05-
04-2020

Πιθανή ημερομηνία
της ημερίδας 16-09-2020
και του αγώνα 20-09-

2020
Με αίσθημα ευθύνηςπρος τους συμμετέχοντες

αλλά και προς όλη την κοινωνία προβαίνουμε σε
αυτή μας την απόφαση και ελπίζουμε να εκλείψει
γρήγορα τοπρόβλημα και να αποκατασταθούν οι
φυσιολογικοίρυθμοίόλωνμας».

Αναβολήτου5ουαγώνα21Μαθητων
10χλμ(Μακροχώρι)καιορισμόςνέας

ημερομηνίαςη20/9/2020

ΠήγασοςAguaCenter

Αναστολή λειτουργίας!!
ΜεανακοίνωσητηςηδιεύθυνσητουΚολυμβητηρίουΠήγασοςΒέροιαςενημερώνειταεξής
«Μεβάσητις τρέχουσεςεξελίξειςκαι τηνπροτροπήτηςΓενικήςΓραμματείαςΠολιτικήςΠροστασίας,

συντασσόμαστεστοπνεύμα#μείνετε_σπίτικαιαναστέλλουμετηλειτουργίατουκολυμβητηρίουμας.Στις
παρούσεςσυνθήκεςκύριομέλημάμαςείναινασυμβάλλουμεόλοιστηναποτροπήτηςεξάπλωσης.

Όλες οι ενεργέςσυνδρομέςπαγώνουν και θαμεταφερθούνμετά τοάνοιγμα του κολυμβητηρίου.Για
οποιαδήποτενεότερηεξέλιξηθασαςκρατήσουμεενήμερους.

Σαςευχαριστούμεπολύγιατηνκατανόησηκαιτηνσυνεργασία».
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Κυκλο-
φόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. 

Στυλιανίδη, Θ. Σωτη-
ρόπουλου, Α. Σιμώνη 
και Δ. Αλμαλιώτη «Η 
συμβολή της Διατρο-
φής στην υγεία των 
ανθρώπων», από τις 
εκδόσεις «ΑΓΡΟΤύπος 
α.ε.». Το βιβλίο διατί-
θεται από το βιβλιο-
πωλείο «Ηλιοτρόπιο» 
της Βέροιας.

Συνεδρίασε χθες το Πολιτικό Συμ-
βούλιο (Π.Σ) του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευ-
τική Συμμαχία υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

 Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η κα-
τάσταση που έχει διαμορφωθεί σχε-
τικά με την πανδημία του κορονοϊού 
αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο προ-
σφυγικό.

 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 – Προοδευ-
τική Συμμαχία ζητεί από τους πολίτες 
να ακολουθούν με αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης τις οδηγίες των αρμόδιων Αρ-
χών της Πολιτείας, χωρίς την παραμι-
κρή 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 ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν 
ιδιαίτερης φροντίδας. 

- Η κρίση αυτή αποδεικνύει πλέον 
πέρα από κάθε αμφισβήτηση και ιδε-
οληψία τη σημασία της ύπαρξης, στή-
ριξης και περαιτέρω αναβάθμισης του 
Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Το Δη-
μόσιο Σύστημα σχεδιάζει, κατευθύνει 
και υλοποιεί το σχέδιο αντιμετώπισης 
της πανδημίας και για αυτό χρειάζεται 
να ενισχυθεί με όλο το αναγκαίο προ-
σωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

- Με αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στους πολίτες και την προστασία της 
δημόσιας υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προ-
οδευτική Συμμαχία προχωρά σε α-
ναστολή όλων των προσυνεδριακών 
διαδικασιών και των δημόσιων εκδη-
λώσεων του Κόμματος μέχρι το Πά-
σχα, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κα-
τάσταση. 

- Σε αυτό το διάστημα, αποφασί-
στηκε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνα-
τότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης 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-

σης του κορονοϊού στην ελληνική οικο-
νομία και ανάπτυξη, η οποία παρουσι-
άζει ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 
2019 σημαντική επιβράδυνση, πέρα 
από τις προτάσεις που ήδη έχει κατα-
θέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία 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 γεν-
ναία μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, καθώς και ελάφρυνσης 
των δημοσιονομικών υποχρεώσεων. 
Σε αυτές τις νέες συνθήκες που δημι-
ουργεί η πανδημία, με τις οικονομικές 
επιπτώσεις να είναι ακόμα άγνωστες, 
αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ σοβα-
ρές, η διεκδίκηση για άμεση μείωση 
των στόχων για τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα 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 πλήτ-
τονται 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 οποιαδήπο-
τε Σύνοδο συζητείται αυτό το φλέγον 
ζήτημα, όπως αυτή που προγραμμα-
τίζεται για τις 17 Μαρτίου στην Κων-
σταντινούπολη, ειδικά με δεδομένη 
την εργαλειοποίηση της κρίσης από 
την Τουρκία για γεωπολιτικούς σχεδια-
σμούς. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει 
να απαιτήσει τη συμμετοχή της χώρας 
μας.

 Το Πολιτικό Συμβούλιο, τέλος, ε-
ξέφρασε την έντονη ανησυχία για την 
διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προ-
κλητικότητα τόσο στον Έβρο όσο και 
στο Αιγαίο. Καμία πρόκληση δεν μπο-
ρεί να μένει αναπάντητη. Είναι απολύ-
τως ξεκάθαρο ότι η επιθετικότητα της 
Τουρκίας βρίσκει ολόκληρο τον ελληνι-
κό λαό ενωμένο.

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 Δή-
μου 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.

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας: 
Αναστολή δραστηριοτήτων

Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας κατά της διασπο-
ράς του κορωνοϊού και με αίσθημα ευθύνης:

Αναστέλλει για δύο εβδομάδες όλες τις ομαδικές δραστηριότητες και μετακινήσεις, μαθήματα χορού και πλεκτικής, συμμε-
τοχή σε Φεστιβάλ 

Για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, εναρμονισμένη με τα νεότερα δεδομένα.
Το Δ.Σ.. 

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

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 Από-
φασης 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 Συλλό-
γου 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 η-
μερομηνία, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης που θα διαμορ-
φωθεί και σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας όπως ορίζει ο ΕΟΔΥ.

Ο πρόεδρος
Αλιγιζάκης Δημ. Στυλιανός

Κορονοϊός, εξελίξεις στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις και 

προσφυγικό στο χθεσινό
 Πολιτικό Συμβούλιο του 

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία



Παρασκευή 13-3-2020
13:30-17:30 Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-
ΩΝ 7 (απέναντι από
βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

21:00-08:00 ΣΙ-
ΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-
ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
αγοράς)23310-73124
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Μάρτιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-3-2020 μέχρι15-3-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,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 ,  1 7 : 3 0 ,
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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Με μία νίκη και μία ήττα ολο-
κληρώθηκαν οι υποχρεώ-
σεις των Μικτών Ομάδων 

της Ε.Π.Σ. Ημαθίας για την Α΄ Φάση 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων.

Στο πλαίσιο της 7ης και τελευταίας αγωνι-
στικής του Β΄Ομίλου, οι «μικροί» τουΑντώνη
Δακόπουλου γνώρισαν την ήττα στοΕνωσιακό
ΓήπεδοτηςΕ.Π.Σ.Κοζάνης,απότοαντιπροσω-
πευτικό συγκρότημα της γειτονικήςΈνωσης με
σκορ2-1, ενώοι «μεγάλοι» τουΓιάννηΚερλίδη,
ανκαιτα«χρειάστηκαν»,χάρησ’ένατέρμαπου
σημείωσε σχεδόν με την εκπνοή του αγώνα ο
Μαρτζέλος, πέτυχαν σπουδαία νίκη (2-3), που
συνάμασήμανε και τηνπρόκριση τουςστην ε-
πόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα υπόλοιπα
τέρματα των αντιπροσωπευτικών ομάδων της
Ε.Π.Σ.ΗμαθίαςσημείωσανοΤσανασίδης(Κ-12),
Λογγινίδης(Κ-14)καιΛαφάρας(Κ-14).

ΕπόμενοςαντίπαλοςγιατηνΜικτήΟμάδαΚ-
14,πουμε τοαποτέλεσμααυτό εξασφάλισε την
πρωτιάστονόμιλοτης,θαείναιηαντίστοιχηομά-
δα τηςΕ.Π.Σ.Δράμας,σ’ έναναγώναπου είναι
μονός νοκ-άουτ και θα διεξαχθεί στοΕνωσιακό
ΓήπεδοτωνΠαλατιτσίων,σεημερομηνίαπουθα
ανακοινωθείπροσεχώςαπότηνΕλληνικήΠοδο-
σφαιρικήΟμοσπονδία.

Αναλυτικά η εικόνα των δύο αναμετρήσεων
είχεωςεξής:

ΑγώναςΚ-12
Ε.Π.Σ.Κοζάνης-Ε.Π.Σ.Ημαθίας2-1
Σκόρερ:18΄Τσανασίδης (0-1),24΄Σίσκος (1-

1),48΄Σίσκος(2-1)
Διαιτητής:Ασλανίδης(Ε.Π.Σ.Πιερίας)
ΒοηθοίΔιαιτητή:Κουτσικανίδης (Ε.Π.Σ.Πιερί-

ας)-Μηνούδης(Ε.Π.Σ.Πιερίας)

Οισυνθέσεις
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Ρουμπούλης, Ζησιάδης,

Μπεσπάρας (31΄Μπεφνής),Αλεξόπουλος (52΄
Σαρασίδης),Περπερίδης,Καραγιορδανίδης (41΄
Δαβίτης),Σίσκος(48΄Χαρισόπουλος),Κουτσοσί-
μος(31΄Γκέτσιος),Οικονόμου.

Ε.Π.Σ.Ημαθίας: Καλλαρίδης,Τούφας, Σιδη-
ρόπουλος,Χριστοδουλόπουλος,Τσανασίδης(50΄
Χαρισούδης),Αχλιώπας, Γελαδάρης, Γιαννουλά-
τος(31΄Κούτσας),Τζιμουλίκος(40΄Χαλκιάς).

ΑγώναςΚ-14
Ε.Π.Σ.Κοζάνης-Ε.Π.Σ.Ημαθίας2-3
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.Πιερί-

ας)-Μηνούδης(Ε.Π.Σ.Πιερίας)

Οισυνθέσεις:
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Σαββίδης, Μοσχόπουλος,

Τσαραμανίδης,Τελιωνίδης,Βεντούλης(36΄Μεντε-
σίδης), Ιωαννίδης(36΄Βασιλειάδης),Ταΐρης(36΄-
Βλάχου),Παπαζησης,Καπετάνος(36΄Αδαμόπου-
λος),Πάτιος,Μίχος(50΄Βοτζιάνας).

Ε.Π.Σ.Ημαθίας:Αργυρόπουλος, Καραπιπέ-
ρης, Κίτσας,Ματελόπουλος,Τούφας,Παναγιω-
τίδης, Χατζηπάντος(50΄Χλιαρόπουλος),Μαρτζέ-
λος,Λαφάρας(50΄Μπουκουβάλας),Δημόπου-
λος(50΄Μούκας),Λογγινίδης(63΄Μουχτάρης).

Αναλυτικάτααποτελέσματακαιοιβαθμολογί-

εςστις δύο ηλικιακές κατηγορίες μετά τοπέρας
της7ηςκαιτελευταίαςαγωνιστικήςτηςΑ΄Φάσης
έχουνωςεξής:

Κ-12
Τααποτελέσματα

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

Ηβαθμολογία
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
Τααποτελέσματα

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

Ηβαθμολογία
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

Μικτές ΕΠΣ Ημαθίας

Πρόκρισηγιατους«μεγάλους»,αποκλεισμός
γιατους«μικρούς»ήτανοαπολογισμός
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειο στη Βέροια, ο-
δός Τρύφωνος 3. Τηλ.:
6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το

πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5 στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κίακοντάστο7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
48.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σεοικόπεδο1000τ.μ.,με
θέατοποτάμι,καιταδύο
μαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ  πω-
λείται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο 595
τ.μ.,πάνωστονκεντρικό
δρόμο, 10 λεπτάαπό τη
Βέροια, δίπλα από τον
Αγ.Γεώργιο.Τιμή85.000
ευρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ι αμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο, χωρίς ασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.:  6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο
250 έως1000 τ.μ. γιαα-
ντιπαροχήστηνπόλη της
Βέροιας,εκτόςαποΕργα-
τικέςκατοικίες.Τηλ.:6945
122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία πωλείται οικό-
πεδο2στρέμματα, άρτιο
και οικοδομήσιμο, με νε-
ρό,ρεύμα,σεπολύωραία
θέση.ΤιμήΜΟΝΟ30.000
ευρώ.Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργίνα,
έναντιπαραδοσιακού ξε-
νώνα,πλησίον Γυμνασί-
ου Βεργίνας.Τηλ.: 6974
792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-

κόπεδο205 τ.μ., αξία
5.500 ευρώ. Τηλ. :
6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-
να(ΆνδροςκαιΈβερτ)9
στρέμματαστοΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί

στηνοδόΘεσ/νίκης,σε
τιμήευκαιρίας.Τηλ.:6989
592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στηνπλατείαΚαπετανίδη
λόγωσυνταξιοδότησης.
Τηλ.:6972670817.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πάρκιγκ, πάροδος
Καρατάσου, περι-
οχή Αστικά, κοντά
στο  6ο  Δημοτ ικό
Σχολείο. Τηλ.: 6995
589356.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

λιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμε
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πλη-
ροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ.περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.Πληρ.
τηλ.:6981906509.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται ο-
δηγός με γνώσεις πληροφορικής έως 30
ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέ-
ρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στο τηλ.2331071670,ώρες11.00-
13.00.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΖΗΤΩ  γ ια  ενο ικ ίαση
γκαρσονιέρα 40 τ.μ. έως 50
τ.μ. στη Βέροια, χωρίς έπι-
πλα. Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ
8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1Δ-
ΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη
(κρεβάτι, καναπές, ντουλά-
πα, σαλονάκι κενρική θέρ-
μανση και κλιματιστικό, TV,
ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,
λουτρό κομπλέ).Πληρ. τηλ.:
6973015833 (08.00-13.00
και17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περι-
οχήΒυζαντινόΜουσείο, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος,σεάριστηκατάσταση,
μερικώςεξοπλισμένο,ντουλά-
πα, κεντρικήθέρμανση.Τηλ.:
6930930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

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

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS

GROWERS, Σιδηροδρομικός ΣταθμόςΒέ-
ροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσω-

τερικό141ή147

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,

στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4)κλειστά,στηνοδόΦω-

κίωνος13καιδύο(2)στηνοδόΚαζαντζάκηστον
Προμηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδόΦωκίωνος 13,
Προμηθέας,τιμή5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστην ηλεκτρονική δ/νση:sidiropoulosfert@
gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο-

χώραφο που έγινε εφαρ-
μογήσχεδίουπόλεως 6,6
στρέμματα, 60.000 ευρώ
καθαρό, οδόςΑκαδημίας,
100 μέτρα από τοΛύκειο
Μακροχωρίου.Τηλ.: 6979
083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-
ζεται κατάστημα 170 τ.μ.,
πλατείαΜ.Αλεξάνδρεου2,
στάση «Δικράνι», με τρι-
φασικό ρεύμα.Τηλ.: 6979
083821.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,

φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανακαι-
νισμένοι, 2WC και λογικό ε-
νοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.
2331023140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικόςχώρος50
τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλαστα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΟδηγός τα-
ξί,Μηχανικόςαυτοκινήτων,
Ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτων,
απόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρη απασχόληση. Ι-
κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ.
επικοινωνίας:2331071553&
2331062900.Ώρεςεπικοινω-
νίας::9:00με18:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ» ζητά
οδηγούςμπετονιέρας, οδη-
γούςεπικαθήμενουκαιχειρι-
στέςαντλίαςσκυροδέματος.
Τηλ.:6948549279&23320
43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων, καθώς και
οδηγός με επαγγελματι-
κόδίπλωμα.Πληρ. 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
σέρβιςσεκαφέ-μπαρ.Πλη-
ροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέ-
ροιαπουδραστηριοποιείται
στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασηςσκαλωσι-
ών,αναζητάάμεσατεχνίτες

για εργασία.Γιαπερισσότερες
πληροφορίεςοιενδιαφερόμενοι
μπορούνναεπικοινωνούνστο
τηλέφωνο6947071526.

ZHTOYNTAIαπό την εται-
ρίαLoukidisPack, νέοι για τη
στελέχωσηπαραγωγής.Τηλ.:
2331041794.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200τ.μ
50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/τες
34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ90τ.μ2ΔΣΚηλιακος,κόπλαμ.Α.Θ.,αποθ.ελευθεροαπό31/3
300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο,Ν.Νικο-
μήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαραλια
45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€
ΠΛΥΧΡΟΝΟ450τ.μαρτιοοικοδομησομο1650μετρααπόθαλασσα
15000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε1400€ανα
στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–Τεχνικο
Γραφειο25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό150εως
2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα100€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος με εμπειρ ία
στις βιομηχανικές ε-
γκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr.
Τηλ.:6974908278.



ΖΗΤΕΙΤΑΙανδρόγυνογιαΓερμανία,περι-
οχήΝτίσελντορφ,γιακουζίνα,μελίγεςγνώ-
σειςΓερμανικών.Παρέχεταιασφάλιση.Τηλ.:
2331043537,πρωινέςώρεςαπό9π.μ.έως
11π.μ.καιαπόγευμα6μ.μ.έως9μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλητήςήπωλήτριαέως35
ετώνμεπροϋπηρεσία.Τηλ.:6932627614
&info@coverjeans.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσεφ,ψήστηςκαισερβιτόρος
γιαγνωστόψητοπωλείοτηςΒέροιας.Τηλ.:
2331025170,ώρες9.00π.μ.έως12.00μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σεελληνικόεστιατόριο.ΜΙσθός,ασφάλεια,
διαμονή.Πληρ.τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικόΓραφείο.Τηλ.:
2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-
κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα καιΠ.Ε.Ι. καιπτυχίοΜηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία.Τηλ.
6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHI καινούργιο 250
ευρώ,1 τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγραφείοεπαγγελματικόγερ-
μανικής κατασκευής μεφοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντεςαλουμινίου205x55x16σεάρι-
στηκατάσταση.Τιμήευκαιρίαςλόγω
αλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945 495566 κ.
Βασίλης.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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P Τα παλιά χρόνια βάζαμε Μάρτη. Τώρα σκε-
φτόμαστε αν θα τον βγάλουμε…

 
P Αυτή τη φορά, από το πολύ πλύσιμο θα 

είναι πράγματι και γδάρτης.
 
P Η στήλη θα παραμείνει ανοικτή για τις επόμε-

νες 14 μέρες. Παρότι ‘σχολείο’.
 
P Τα ράφια των σούπερ μάρκετ τα αδειάσα-

με. Των βιβλιοπωλείων ακόμη.
 
P Ο ιός, λέει, κολλάει και από τα χαρτονομίσμα-

τα. Να που κάπου βοηθάει και η κρίση.
 
P Τώρα που το σκέφτομαι, κάτι είχε προει-

δοποιήσει η Λίτσα Πατέρα πέρυσι τέτοιον καιρό 
για τον ιό.

 
P Άσε που κι εγώ είχα κάτι δει, κι είχα αρχίσει με 

την αγάπη το σεξ εξ αποστάσεως.
 
P 14 μέρες σπίτι με γυναίκα και παιδιά μπο-

ρεί να γλιτώσεις τον κορωνοϊό, ωστόσο δύσκο-
λα θα γλιτώσεις το διαζύγιο.

 

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 Τρεις ώρες στον αέρα επιβιώνει ο ιός. Εί-

ναι αυτό που λέμε ότι μας πήρε τον αέρα.
 
P Και τώρα θα μάθει την καραντίνα και η κυ-

ρα-Κατίνα.
 
P Έρχεται και αστεροειδής τον Απρίλιο. Γα-

τάκι…
 
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 τρέχο-
ντας. Αφού απομακρύνθηκαν, βγαίνει έξω ο φαντά-
ρος 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, παρατήρη-
σα πως έχετε δύο υπέροχα γυμνασμένα πόδια…»

Και του λέει η καλόγρια:
«Αν κοιτούσες λίγο πιο πάνω θα έβλεπες και άλ-

λα 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 αντιμετώπι-

ση της εξάπλωσης της παν-
δημίας του κορονοϊού στην 
Κεντρική Μακεδονία αποφα-
σίστηκαν στις έκτακτες συ-
σκέψεις που συγκάλεσε χθες 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας.

Αρχικά πραγματοποιήθη-
κε έκτακτη συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, υπό την προεδρία 
του κ. Τζιτζικώστα, παρουσία 
όλων των Αντιπεριφερειαρ-
χών και των Γενικών Διευθυ-
ντών της Περιφέρειας.

Ακολούθησε έκτακτη σύ-
σκεψη του Περιφερειάρχη, με τη συμμετοχή του Προ-
έδρου 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 Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Ελλάδας Παναγιώτη Μπογια-
τζίδη 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 ολο-
κληρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της 
πανδημίας του κορονοϊού. Λειτουργούμε με σύνεση 
και αποφασιστικότητα. Δεν χρειάζεται πανικός. Α-
ντιμετωπίζουμε 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 επιστη-
μόνων 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 ό-
λων των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας, 
δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτρο-
πής 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 τη-
λεδιάσκεψη.

2.Αναστολή όλων των εκδηλώσεων που διορ-
γανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς 
και οι εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς.

3.Αναστολή της συμμετοχής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στις εκθέσεις και τις διορ-
γανώσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

4.Αναστολή όλων των παραχωρήσεων των 
χώρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις συμπεριλαμ-
βανομένου 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 μέ-

σο, όπως εξειδικευμένα φυλλάδια και αναρτήσεις 
πληροφοριών και οδηγιών σε όλα τα κτίρια της Πε-
ριφέρειας και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, αλλά 
και με εξειδικευμένα μηνύματα μέσω των Μέσων Μα-
ζικής 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 διαδι-
κασίες εξυπηρέτησης, προκειμένου να αποφευχθούν 
άσκοπες μετακινήσεις.

3.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνει 
πλήρως αποδεκτή την υποβολή μέσω ηλεκτρο-
νικού 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 προ-
σέλευση και εξυπηρέτηση κοινού, καθιερώνουμε 
ωράριο εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης στις υπο-
θέσεις που αποτελούν έκτακτη ή επείγουσα ανάγκη, 
τρεις ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή.

5.Αναστέλλεται η διενέργεια όλων των εξετα-
στικών διαδικασιών, όπως της θεωρητικής και 
πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

6.Καθιερώνεται η τήρηση βιβλίων επισκεπτών 
που επισκέπτονται όλα τα κτίρια της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

 Απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της 
υγείας των εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας:

1.Αξιοποίηση στο μέγιστό δυνατό βαθμό της 
τηλεργασίας στο σπίτι.

2.Προάσπιση της υγείας όλων των εργαζομέ-
νων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Αποσύρο-
νται εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 
από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού.

3.Εκ περιτροπής αδειοδότηση σε γονείς παι-
διών μέχρι 15 ετών.

4.Άμεση προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής.

Ο κ. Τζιτζικώστας ως Πρόεδρος της Ένωσης Πε-
ριφερειών 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 Επιτρο-
πής των Περιφερειών ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την 
αναβολή της προγραμματισμένης Ολομέλειας για τις 
24-26 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, καθώς και τις συνε-
δριάσεις των Επιτροπών και των Οργάνων της.

Σε δηλώσεις του ο κ. Καϊτεζίδης τόνισε: «Συντονί-
ζουμε 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 προηγού-
μενο διάστημα πυκνώσαμε την επικοινωνία με τους 
πολίτες με sms που στείλαμε, με πρακτικές οδηγίες 
και προχωρήσαμε σε εκτεταμένες απολυμάνσεις σχο-
λικών μονάδων, των ΚΑΠΗ, των δημοτικών, πολιτιστι-
κών και αθλητικών χώρων, ενώ προχωρήσαμε στην 
αναστολή λειτουργίας των σχολείων, των ΚΑΠΗ και 
των πολιτιστικών και αθλητικών λειτουργιών. Επίσης 
προχωράμε στην διεύρυνση του προγράμματος ‘Βο-
ήθεια στο Σπίτι’, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει 
όλους τους πολίτες που το έχουν ανάγκη. Απευθύνου-
με 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 προ-
χωρήσουμε σε σχολαστική τήρηση όλων των μέτρων 
ατομικής υγιεινής και προστασίας. Ιδιαίτερα οι νεότε-
ρες ηλικίες έχουν μια επιπλέον υποχρέωση απέναντι 
στους ηλικιωμένους, για να τους προστατέψουν καλύ-
τερα. Χρειάζεται ένταση της προσοχής, επαγρύπνη-
ση, συνεχής συνεργασία με τους συναδέλφους μας 
στην Κεντρική Μακεδονία και με την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, αλλά και στάθμιση όλων των νέ-
ων δεδομένων. Οι Δήμοι θα συνεργαστούμε όλοι μαζί 
για να βοηθήσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».
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