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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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ωράριο των Φαρμακείων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής των Δικηγορικών 
Συλλόγων μετά την εξαίρεση

 των δικηγόρων από τα μέτρα στήριξης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΠΛΟΚΩΝ: Άμεσα μέτρα στήριξης 

αγροτών και κτηνοτρόφων

Σήμερα η κηδεία 
του 48χρονου 
αστυνομικού 

Λάμπρου 
Δημητρουλάτου, 
που «έφυγε» από 
ανακοπή καρδιάς  

Για τις συνέπειες του κορωνοϊού

Κ. Καλαϊτζίδης: “Κανένας δεν πρέπει 
να αισθάνεται μόνος”

-Με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε χθες εκτάκτως 
 και το Δ.Σ. του Δικηγορικού συλλόγου Βέροιας

Γραμμή 
ψυχολογικής 

στήριξης 
απο την 

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Σελ. 3 Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 3

Δήλωση 
Ν. Καρανικόλα για 

την απόφαση 
μείωσης δημοτικών 

τελών κατά 50% 
και απαλλαγής  

υποχρεώσεων για 
τραπεζοκαθίσματα

ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΤΟΝ 
κ.  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
Του Δικηγόρου 

Γιάννη Καπανίδη

Σελ. 3



2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Το έγκλημα θα ψάξει
να βρει εναλλακτικό «ψωμί»

  Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ για την μείωση των 
ληστειών και διαρρήξεων την τελευταία περίοδο 
επιβεβαιώνει το ουδέν κακό αμιγές καλού, αφού 
η παραμονή κυρίως του κόσμου στα σπίτια και 
η αυξημένη επιτήρηση στα κλειστά καταστήματα 
έχει αποθαρρύνει απ’ ότι φαίνεται τους επίδοξους 
«λύκους». Ωστόσο επειδή και η εγκληματικότητα 
εξελίσσεται  και θα ψάξει να βρει το «ψωμί» της 
με εναλλακτικούς τρόπους, θα πρέπει να είμαστε 
υποψιασμένοι, όπως και οι διωκτικές αρχές για 
νέους τρόπους. Έτσι βλέπουμε ότι εμφανίζονται 
νέοι τρόποι εξαπάτησης με ευφάνταστα σενάρια, 
αλλά και νέοι στόχοι όπως είχαμε τελευταία με 
το χτύπημα στο χρηματοκιβώτιο της Μητρόπολης 
Βέροιας. Ευτυχώς για όλους εμάς εξελίσσεται 
και επαγρυπνεί και η Αστυνομία, αφού μετράει 
συνεχείς επιτυχίες είτε στην αποτροπή, είτε στην 
εξιχνίαση τετελεσμένων αδικημάτων. 
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Φιλητού μαρτ., Παύλου επισκ.

4.4εκατ.SMSέστειλαν
οιΈλληνεςσετρείςμέρες

στο13033

Στα 4,4 εκατομμύρια έφτασε ο αριθμός τωνπολιτώνπου
επιλέγουν την αποστολή μηνύματος SMS στο 13033 για
την κατ’ εξαίρεσημετακίνησή τους, στοπλαίσιο των μέτρων
προστασίαςαπότονκορονοϊό.Μεβάσητοναριθμόαυτόκα-
ταλαβαίνουμεπερίπουκαιτηνκίνησητωνημερώναυτώνενώ
ηκαθημερινήαύξησηστοποσοστό των έγκυρωνμηνυμάτων
δείχνουνπωςοιπολίτες εξοικειώνονται όλο καιπερισσότερο
μετηνυπηρεσίακαι ταsms,ταοποία,ναυπενθυμίσουμεότι
δενέχειχρέωση.

Στομεταξύ,τουπουργείοΨηφιακήςΔιακυβέρνησηςενημε-
ρώνειότικατάτιςτελευταίεςεβδομάδεςκαισεσύγκρισημετις
αρχέςΜαρτίου,καταγράφεταιαύξησηστηνκίνησηδεδομένων
-κυρίως στα σταθερά δίκτυα-, η οποία διαμορφώνεται στο
50%,ωςαποτέλεσματηςεπικοινωνίαςτωνπολιτών,ηοποία
πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω των τηλεπικοι-
νωνιακώνδικτύων.Αυτήη επιπλέονκίνησηέχειδιεκπεραιω-
θεί με επάρκειααπό τασχετικά δίκτυα τηλεπικοινωνιώνπου
δραστηριοποιούνται στη χώραμας, υπογραμμίζεται όμωςότι
οι τηλεπικοινωνιακοίπόροι δεν είναι απεριόριστοι καιπωςοι
αντίστοιχεςυποδομέςέχουνσυγκεκριμένεςχωρητικότητεςκαι
δυνατότητεςαναβαθμίσεων.Άραπρέπει ναγίνεταιπιουπεύ-
θυνηχρήσηγιατίέχουμεπολύδρόμομπροστάμας!

Επιλογή στο SMS για ατομική προσευχή
ζητά η Εκκλησία

Με επιστολή που προη-
γήθηκε προς τον Γ.Γ. Θρη-
σκευμάτων, αλλά και μεπα-
ρέμβασηπου αναμένεται να
κάνεισύμφωναμεπληροφο-
ρίεςοίδιοςοΑρχιεπίσκοπος,
ζητείται η δυνατότητα λήψης
άδειας για ατομική προσευ-
χή από τους πιστούς. Είναι
αρκετές οι φωνές που δια-
μαρτύρονται για το γεγονός
ότι δίδεται άδεια για ατομική
άσκηση ή βόλτα κατοικιδίου
και δεν δίδεται σε πιστό να
προσευχηθείατομικάσεναό.
Φυσικά το ζήτημαπου ανα-
κύπτει είναι μήπως έχουμε
πολλά ταυτόχρονα αιτήματα

ατομικήςπροσευχήςκαιμάλιστανασυνπροσευχηθούνστονίδιοναό,οπότετότεδενμιλούμεγιαατομικήπροσευχή,
αλλάγιακανονικόεκκλησίασμα.ΜάλισταόσοπλησιάζουνοιμέρεςτουΠάσχα,τόσοοιμέρεςκαιοιώρεςτωναιτημά-
τωνθαταυτίζονται,οπότεοκίνδυνοςσυγχρωτισμούακόμηκαιστηνείσοδοτουναούδενθαμπορείνααποφευχθεί.

Έκτακτεςαγροτικέςαποζημιώσεις
λόγωέλλειψηςεργατώνγης;

Τη δυνατότηταστα κρά-
τη-μέλη της,  για έκτακτες,
για πρώτη φορά αποζημι-
ώσεις υπό τημορφή κρατι-
κών ενισχύσεων σε αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις που
πλήττονται λόγω έλλειψης
εργατών γης, εξετάζει τον
τελευταίοκαιρόηΕυρωπαι-
κήΈνωση.

Στα μέτρα που εξετά-
ζουν επίσης οι Βρυξέλλες
μετά το έκτακτο συμβούλιο
υπουργώνΓεωργίαςστις25
Μαρτίου,είναικαιηαύξηση
του ορίου deminimis που
πιστώνονται στους αγρότες
χωρίς γραφειοκρατικές δια-
δικασίεςστα100.000ευρώ.

Ο«ΛΑΟΣ»της25ης
Μαρτίου1980

Μετάβαΐωνκαι σαλπίγγωνκαι  τονφουστανελοφόρο
τηςελληνικήςεπανάστασηςΚάποιοιδενείχανκανγεννη-
θείτότε,κάποιοιήτανστηνπιοδημιουργικήτουςπερίοδο,
κάποιοιμιλούσανγιααλλαγή,κάποιεςδημόσιεςυπηρεσί-
εςαπεργούσαν, κάποιοι αρθρογραφούσαν γιαφιλελεύθε-
ρηοικονομία,ηΝ.Δ. ετοιμαζότανγια τοπεριφερειακό της
συνέδριοστηΜακεδονία, το τότεΥπουργείοΚοινωνικών
Υπηρεσιών ζητούσεαπό τις ιδιωτικές κλινικές να εφοδια-
στούνμεψυγείαφύλαξηςαίματοςγιατηνπροώθησητης
εθελοντικήςαιμοδοσίας,οδικηγόροςκαιιστορικόςΓ.Χιο-
νίδηςμετηνευκαιρίατηςεπετείουέγραφεγιατηνανάγκη
ενόςνέου1821, επετειακόκαι τοάρθροτου μακαριστού
πατέραΑ. Κυρατζή, ενώ στη στήλη τουΗμερολόγιο, ο
αείμνηστοςΟρέστηςΣιδηρόπουλος «σκιτσάριζε» με την
πέννατου,τηνεπικαιρότητατηςτρέχουσαςεβδομάδας!

Τιμήφύλλουδρχ7.Ούτεπουθυμόμαστεπιατηναντι-
στοιχίατηςμετοευρώσήμερα...

Αγαπημένοι καλλιτέχνες 
τραγουδούν Λουκιανό,
για να μείνουμε σπίτι!

ΟΛουκιανόςΚηλαηδόνηςέγραψετοτραγούδιτου«θα
κάτσωσπίτι», το1986,για τονδίσκοτου«Τραγούδιαγια
κακάπαιδιά».

Τότεβέβαιαδενφανταζότανότιαυτότοτραγούδι,τον
Μάρτιοτου2020,θαγινότανύμνοςγια…καλάπαιδιά!!!

Το μήνυμα «μένουμε σπίτι», προστατεύουμε τη ζωή
μαςκαιτηζωήτωνσυνανθρώπωνμαςαπότονκορονοϊό,
βρήκετηνκαλύτερηκαλλιτεχνικήτουέκφρασημ΄αυτότο
τραγούδι,απόαγαπημένουςκαλλιτέχνες,σεμιασκυταλο-
δρομίατωνστίχων.

Το βιντεάκι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αγαπήθηκε
ιδιαίτερα!



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Μ. Βορίδης: Τίθεται σε εφαρμογή η απρόσκοπτη λειτουργία 
των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται πλήρως και καθίσταται λειτουργικό το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους αγροτικούς συνεταιρι-
σμούς και τους λοιπούς αγροτικούς φορείς σύμφωνα με τον Νόμο 4673/2020 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί και λοιπές διατάξεις», υπέγραψε ο Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης. 

Η πρώτη υπουργική απόφαση αφορά στην άσκηση της εποπτείας από το Υπουργείο διά της αρμόδιας υπηρεσίας του (Διεύθυνσης Οικονομικού Ελέγ-
χου, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού) επί αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών, ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών, εταιρικών αγροτι-
κών συμπράξεων, οργανώσεων και ομάδων παραγωγών και των ενώσεών τους και εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων. 

Η δεύτερη υπουργική απόφαση αφορά στη μορφή, το περιεχόμενο και την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογι-
κών φορέων (Ε.Μ.Α.Σ.) του άρθρου 22 του Ν. 4673/20, με την οποία ρυθμίζονται λεπτομερώς όλες οι σχετικές διαδικασίες καταχώρησης και ενημέρωσης 
του συγκεκριμένου μητρώου. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με τις δύο αυτές υπουργικές αποφάσεις ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου για 
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας.  

Για τις συνέπειες του Κορωνοϊού
Γραμμή ψυχολογικής στήριξης απο την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
-ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: “ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΣ” 
Από σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 ξεκινά η λειτουργία 

της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας που θα παρέχει δωρεάν ατομική συμβουλευ-
τική, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση από ειδικούς 
επιστήμονες, για όποιον πολίτη το έχει ανάγκη. Καλέστε ανώ-
νυμα, από την ασφάλεια του σπιτιού σας, ζητήστε βοήθεια, 
συζητήστε τους φόβους και τις ανησυχίες σας, σε σχέση με 
τον κορονοϊό και όλες τις προεκτάσεις της πανδημίας και της 
έκτακτης κατάστασης. Η τηλεφωνική γραμμή 2313004800 
είναι στη διάθεση των πολιτών, δωρεάν, καθημερινά απο τις 
ώρες 07:00 μέχρι 23:00. Γιατί η ψυχική μας υγεία είναι τόσο 
σημαντική όσο και η σωματική. 

       Σχετικά με το παραπάνω θέμα, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε:

“Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θέτει απο σήμερα 
σε λειτουργία, δωρεάν για όλους τους πολίτες, μια τηλεφω-
νική γραμμή για ατομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική 
στήριξη και ενδυνάμωση, σε σχέση με την πανδημία του 
κορονοϊού και τις προεκτάσεις της, με την έκτακτη κατάσταση 
και τις δύσκολες ώρες που περνάμε όλοι μας. Η τηλεφωνική 
γραμμή 2313004800 είναι ΔΩΡΕΑΝ, είναι στη διάθεση όλων 
όσων έχουν ανάγκη και βεβαίως είναι στη διάθεση και των 
πολιτών της Ημαθίας. 

Ως Αντιπεριφεριάρχης Ημαθίας θέλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και για αυτή την 
προτοβουλία και για όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει και βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό μας, Απο την πλευρά μας, ως Περιφερει-
ακή Ενότητα Ημαθίας, απο την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και ακολουθούμε έγκαιρα και πιστά όλες τις οδηγίες 
που μας δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το τόνισα και το επαναλαμβάνω. Για εμάς, οι πολίτες, η ασφάλεια και η υγεία τους, είναι κύρια 
προτεραιότητα και πάνω από όλα. Κι αυτή την κρίση θα την παλέψουμε μαζί κι αυτή τη μάχη τη δίνουμε ΜΑΖΙ. Κανένας δεν πρέπει να 
αισθάνεται μόνος, είμαστε εδώ και είμαστε έμπρακτα στη διάθεση όλων, Είμαστε ΜΠΡΟΣΤΑ και θα νικήσουμε ΞΑΝΑ.”

Δήλωση Ν. Καρανικόλα 
για την απόφαση μείωσης 

δημοτικών τελών 
κατά 50% και απαλλαγής  

υποχρεώσεων για 
τραπεζοκαθίσματα

Για την απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου σχετικά με την μείωση δημοτι-
κών τελών κατά 50% και της απαλλαγής  
υποχρεώσεων για τραπεζοκαθίσματα, 
για δύο μήνες,  σε καταστήματα εστία-
σης και επιχειρήσεις,  ο δήμαρχος Νά-
ουσας Νικόλας Καρανικόλα, δήλωσε τα 
εξής:

«Στην συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας, την Τρίτη 24 
Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη πήραμε μια γενναία από-
φαση για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις 
που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα 
που λαμβάνονται για την προστασία 
από την πανδημία του κορονοϊού. 

Η απόφαση αυτή αφορά πρώτον την απαλλαγή  για διάστημα δύο μηνών 
και για όσο ακόμα χρειαστεί των καταστημάτων εστίασης και των επιχειρή-
σεων από τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο για τα τραπεζοκαθίσματα. 
Επίσης, αποφασίστηκε και η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθα-
ριότητας και ηλεκτροφωτισμού για δύο μήνες και για όσο επιπλέον χρειαστεί, 
για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται  λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. 

Θα βρισκόμαστε για όσο χρειαστεί στο πλευρό των καταστηματαρχών και 
των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας και πλήττονται 
από την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που έχει ανακύψει λόγω της πανδη-
μίας του κορονοϊού.  Άλλωστε στον Δήμο Νάουσας όλες αυτές τις μέρες βρι-
σκόμαστε επί ποδός για να στηρίξουμε, με κάθε τρόπο, όλους τους δημότες 
μας και ιδίως όσους έχουν άμεση ανάγκη όπως είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι 
ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν σε αδύναμα κοινωνικά στρώματα». 

Από την Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, ανα-
κοινώνονται τα εξής:

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για μια ακόμη φορά εξαιρούνται από τα 
μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση λόγω του κορονοιού. Οι εξαγ-
γελίες για να πληρωθεί 2 μήνες αργότερα η εισφορά του ΕΦΚΑ για τον Φε-
βρουάριο ή η παράταση του ΟΣΔΕ που ούτως ή άλλως κάθε χρόνο γίνεται 
αποτελούν «χάντρες και καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς». 

Η σημερινή παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη 
στο κανάλι OPEN ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων της κυβέρνησης. 
Ανακοίνωσε μέτρα στήριξης της ιχθυοκαλλιέργειας, επί της ουσίας πρόκειται 
για μια και μόνο μεγάλη επιχείρηση, καθώς και για μεγάλους αλιείς.  Δεν 
είπε τίποτα  ουσιαστικό για κτηνοτρόφους, παραγωγούς λαϊκών αγορών, ζη-
μιές, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ που εκκρεμούν από το 2019, πανάκριβο αγροτικό 
ρεύμα που το αύξησε η κυβέρνηση της ΝΔ τον Σεπτέμβριο. 

 Επάξια ο κ. Βορίδης κερδίζει τον τίτλο του υπουργού των επιχειρη-
ματιών και όχι των αγροτών και κτηνοτρόφων. Οι σημερινές εξαγγελίες 
του είναι σε πλήρη εναρμόνιση με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει 
αποφασίσει ο ίδιος και η κυβέρνηση για τους επιχειρηματίες. 600 εκατ. 
Ευρώ για αφορολόγητο πετρέλαιο και επιστροφή ΕΦΚ σε βιομηχάνους, 
εφοπλιστές,  κλινικάρχες, ξενοδόχους. Νόμος για τους συνεταιρισμούς που 
δίνει από το «παράθυρο» τον έλεγχο τους στους επιχειρηματίες με το 35% 

που ψήφισαν. Την συγκρότηση των διεπαγγελματικών οργανώσεων που 
εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των βιομηχάνων και εμπόρων. Προωθεί την 
ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ. 

 Ο κ. Βορίδης και η κυβέρνηση σαν γνήσιοι θιασώτες της «αγο-
ράς» τα παραπέμπουν όλα στην λειτουργία της αγοράς, την «προσφορά 
και ζήτηση» και  με αυτό το επιχείρημα δικαιολογείται και η τεράστια αισχρο-
κέρδεια που γίνεται σε βάρος του ελληνικού λαού σε μάσκες, αντισηπτικά, 
γάντια κλπ που είναι για την προστασία του. Τώρα λόγω του κορονοιού ας 
αναλάβουν και την ευθύνη της δυσλειτουργίας της «αγοράς» και να πάρουν 
μέτρα στήριξης όλων όσων πλήττονται από τον κορονοιό και όχι μόνο για 
τις επιχειρήσεις. 

Άμεσα απαιτούμε: 1. Κάλυψη του χαμένου εισοδήματος σε όλους όσους 
τα προϊόντα τους έχουν πληγεί από τον κορονοιό  και σε όσα προϊόντα θα 
πληγούν. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι κτηνοτρόφοι ιδιαίτερα ενό-
ψει του Πάσχα και με την χαμηλή τιμή στο κρέας. Μέτρα για να διοχετευτεί 
στην αγορά το ελληνικό κρέας και για αυτό το διάστημα να σταματήσουν οι 
εισαγωγές κρέατος. Το ίδιο ισχύει για τους παραγωγούς που βγαίνουν στις 
λαϊκές αγορές που έχουν κλείσει ή δεν τους επιτρέπεται για οποιοδήποτε 
λόγο να στήσουν πάγκο. 

2. Να απαλλαγούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από  τις ασφαλιστικές ει-
σφορές του Φεβρουαρίου στον ΕΦΚΑ και για όσο διάστημα διαρκέσει η κρί-

ση με τον κορονοιό. Αυτοί οι μήνες ασφαλιστικών εισφορών να καλυφθούν 
από την κυβέρνηση στα πλαίσια των μέτρων στήριξης. 

3. Άμεση καταβολή στο 100% των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για το 
2019 και των αποζημιώσεων μέσω ΠΣΕΑ. Έχουμε ήδη προπληρώσει αυτά 
τα χρήματα στον ΕΛΓΑ, καμιά κυβέρνηση εδώ και 9 χρόνια δεν έχει δώσει 
ούτε ένα ευρώ στον ΕΛΓΑ, είναι δικά μας χρήματα και τα δικαιούμαστε τώρα. 

4. Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, καμιά διακοπή α-
γροτικού ή οικιακού ρεύματος. 

5. Κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, καθώς και είδη πρώτης ανά-
γκης. Να παρθούν μέτρα ώστε να μην έχουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας σε 
εμπόρους και μεγαλοεπιχειρήσεις - βιομηχανίες.  Αφορολόγητο πετρέλαιο 
τώρα. 

6. Για όσο διάστημα χρειαστεί, να ανασταλούν προς το Δημόσιο, τις 
τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, όλοι οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις, κάθε είδους 
μέτρο αναγκαστικής είσπραξης. 

7. Να δοθεί άμεσα η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους στην ύπαιθρο. 
8. Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός με τα προβλεπόμενα είδη απολύμαν-

σης και προφύλαξης, παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό, 
για να σταματήσει η απαράδεκτη αισχροκέρδεια.

9. Να δοθεί η απαραίτητη παράταση για όσο χρειαστεί για την υποβολή 
δηλώσεων καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ».  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΛΟΚΩΝ: Άμεσα μέτρα στήριξης 
αγροτών και κτηνοτρόφων
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 08:00, 11:00, 14:30, 18:00, 20:00

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 09:00, 11:30 ,14:30, 17:30, 20:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 08:30 10:20, 13:00, 16:00, 19:00, 21:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 10.00, 14:00, 17:00, 19:30.

Τηλ. Επικοινωνίας Τοπικών Γραμμών:
 2331023334,

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών Γραμμών:
2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΠΟ 24-3-2020 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

Συλλυπητήρια για τον θάνατο 
του Λάμπρου Δημητρουλάκου 

Εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια για την 
απώλεια του αγαπημένου συναδέρφου ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΥ Λά-
μπρου. 

Η δεύτερη οικογένεια του, η Ελληνική Αστυνομία και όλοι οι 
συνάδελφοί του, πενθούν την δυσαναπλήρωτη απουσία του άξιου 
συναδέλφου.

Το ήθος, η αγάπη του και η ουσιαστική προσφορά του, αφήνουν 
ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μνήμη μας και πάντα θα επηρεάζουν θε-
τικά τις ψυχές μας.

Ευχόμαστε ειλικρινά ο Θεός να του χαρίζει ανάπαυση σώματος 
και να δίνει στην οικογένειά του υγεία, για να διατηρεί ζωντανή τη 
μνήμη του.

Καλό ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδερφε Λάμπρο.
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος   ΜΠΑΚΟΛΑ ΜαλαματήΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Συλλυπητήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ένωσης Αποστρά-

των Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ημαθίας ,εκφράζουν τα θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αστυφύλακα Λάμπρου ΔΗ-
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΥ,που <έφυγε> ξαφνικά και άδικα  από κοντά 
μας.

-Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.
Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ         Ευάγγελος ΤΣΙΛΩΝΗΣ               

Συλλυπητήριο
Η Δημοτική Α-

στυνομία Βέροιας 
εκφράζει τα βα-
θύτατα συλλυπη-
τήρια της για τον 
αδόκητο χαμό του 
Αστυνομικού-συ-
ν α δ έ λ φ ο υ  Λ ά -
μπρου Δημητρου-
λάκου που τόσο 
ξαφνικά έφυγε α-
πό κοντά μας.

Ευχόμαστε δύ-
ναμη και κουράγιο 
στην σύζυγο και 
στην οικογένειά 
του. 

Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που θα 
τον σκεπάσει.

Συλλυπητήριο
Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια 

στον αθλητής της ομάδας Κ17 Χρήστο Δημητρουλάκο – και 
στην οικογένειά του – τα θερμά της συλλυπητήρια, για τον αδό-
κητο θάνατο του πατέρα του Λάμπρου.

Συλλυπητήριο 
Δημάρχου για το θάνατο 

του Αστυνομικού 
Δημητρουλάκου

Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα το ξαφνικό θάνατο του 
Αστυνομικού Λάμπρου Δημητρουλάκου που υπηρετούσε 
στο Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας. 

Ο Λάμπρος υπήρξε εξαιρετικός άνθρωπος κι ένα λα-
μπρό παράδειγμα Αστυνομικού με ξεχωριστή προσφορά 
στην τοπική μας κοινωνία. Γι’ αυτό άλλωστε είχα την τιμή 
ως Δήμαρχος Βέροιας να τον βραβεύσω για τις εξαιρετικές 
υπηρεσίες που προσέφερε στην πόλη μας. Η απώλειά του 
είναι απώλεια για όλη την τοπική μας κοινωνία. Τα θερμά 
μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από χθες το απόγευμα, η αστυνομική οικογένεια της Ημα-

θίας πενθεί βαρύτατα.
Αιφνίδια και απροσδόκητα, έφυγε από κοντά μας ο καλός 

φίλος και συνάδερφος, ο «Αγαθός μας Γίγαντας», Λάμπρος 
Δημητρουλάκος.

Ο Λάμπρος την 25/03/2020 άφησε την τελευταία του πνοή 
σε ηλικία 50 ετών.

Υπηρετώντας για 25 έτη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και τα τελευταία χρόνια ως δικυκλιστής στο Τμήμα 
Τροχαίας Βέροιας, άφησε το δικό του στίγμα σε όλους εμάς 
και στην τοπική κοινωνία της Ημαθίας. 

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας 
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του 
και δηλώνουμε πως θα είμαστε δίπλα τους.

Ο Λάμπρος ήταν ένας από μας!
Καλό ταξίδι αδερφέ!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Μούρτης Απόστολος   Κωστούδης Κωνσταντίνος

Συλλυπητήριο μήνυμα 
του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας

 
Τα νέα του 

αιφνίδιου θανά-
του του φίλου 
α σ τ υ ν ο μ ι κο ύ 
Λάμπρου Δη-
μητρουλάκου , 
βύθισαν στην 
θλίψη όλη την 
Βέρο ια  αλλά 
και τα μέλη του 
Συλλόγου δρο-
μέων Βέροιας 
όπου με τους 
περισσότερους είχε στενές σχέσεις φιλίας.  Διαχρονικός υποστηρι-
κτής των δρομικών εκδηλώσεων του συλλόγου οδηγούσε πάντοτε 
τον πρώτο δρομέα προς τον τερματισμό.

Όλοι δρομείς Του Σ.Δ Βέροιας καταθέτουν τα θερμά τους συλλυ-
πητήρια στα μέλη της οικογενείας του Λάμπρου. Θα τον θυμόμαστε 
πάντα.

Συλλυπητήρια των 
Συνοριοφυλάκων Ημαθίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Ν 
Ημαθίας θρηνεί τον χαμό του αγαπητού σε όλους συναδέλφου ΔΗ-
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΥ Λαμπρου. Επί σειρά ετών όλοι είχαμε συνεργαστεί 
με τον μάχιμο αξιόλογο συνάδελφο ο οποίος τυπικός στη δουλειά 
του πάντα πρόθυμος και χαρούμενος αποτελούσε παράδειγμα 
προς μίμηση. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
εκλιπόντος και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκε-
πάσει.

 Η ΔΑ Ημαθίας είναι από σήμερα φτωχότερη.
Το Δ.Σ.

Συλλυπητήρια από το 
Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προσωπικό του 
Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας σας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για 
την απώλεια του αγαπημένου σας Λάμπρου Δημητρουλάκου,  που 
έφυγε ξαφνικά και άδικα, ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε σας 
και στην οικογένειά σας.

Σήμερα η κηδεία 
του 48χρονου αστυνομικού 
Λάμπρου Δημητρουλάτου, 

που «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς  
Αιφνίδιο θάνατο από ανακοπή καρδιάς βρήκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ο 48χρονος 

αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, Λάμπρος Δημητρουλάτος. 
Το συμβάν συνέβη στο σπίτι του. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά παρά τις προσπά-

θειες των διασωστών και δεν κατέστη εφικτό να μείνει στην ζωή.  Ήταν παντρεμένος 
και είχε ένα γιο.

Είχε καταγωγή από την Καρδίτσα, αλλά υπηρετούσε πολλά χρόνια στην Τροχαία 
Βέροιας. Ένας αστυνομικός χαμηλών τόνων, που με την σοβαρότητα και το παρά-
στημα του υπηρετούσε με ζήλο την υπηρεσία και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός. 
Ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, που δεν μπορούν να πιστέψουν την 
ξαφνική απώλεια του.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 11.00 π.μ., από τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου (κοιμητήρια) Βέροιας. Η σορός του θα βρίσκεται στον 
Ι. Ναό από τις 10.45. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 
κ.  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κύριε  Πρωθυπουργέ , 
Απομόνωσα από τα διαγγέλματά σας , κάποιες παραγράφους .
“ ….το Κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να «μεριμνά για την 

Υγεία των Πολιτών» και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομι-
κής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απει-
λεί την κοινωνία”  

“…. μέσα σε λίγες ημέρες, ανακοίνωσε τρείς δέσμες γενναίων 
μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.”

“…. σας καλώ όλους να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας με την 
καθημερινή μας στάση. Καθώς η ατομική επιθυμία υποχωρεί μπροστά στην συλλογική 
βούληση, η πατρίδα περνά στα χέρια μας. Ελλάδα είμαστε όλοι. Ας την προφυλάξου-
με, λοιπόν! Ώστε να συναντήσουμε το αύριο πιο υγιείς, πιο δυνατοί και πιο αισιόδοξοι”

“ … να μεταφέρω το μήνυμα ότι αυτή την κρίση πρέπει να την περάσουμε ενωμένοι 
και με το κόστος μοιρασμένο δίκαια στην κοινωνία. Στον δημόσιο και στον ιδιωτικό το-
μέα. Αλλά και με την έμπρακτη στήριξη της ίδιας της Ευρώπης.”

Αυτά είπατε ΕΣΕΙΣ   και σε ένα από  τα διαγγέλματα σας αναφερθήκατε σε μία φρά-
ση του Αμερικανού Προέδρου Θ. Ρούζβελτ , εγώ με όλο τον απαιτούμενο  σεβασμό θα 
σας υπενθυμίσω  ΕΛΛΗΝΕΣ πολιτικούς  :

 - Φτωχότερος από ότι μπήκε στην πολιτική έφυγε και ο επτάκις πρωθυπουργός 
Χαρίλαος Τρικούπης. Είχε αναγκαστεί να πουλήσει σχεδόν ολόκληρη την πατρική του 
περιουσία, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε σε νοικιασμένο σπίτι.

 - Ο Νικόλαος Πλαστήρας έμεινε στην ιστορία ως φτωχός πρωθυπουργός, για τον 
λιτό τρόπο ζωής του. Απαγόρευε στους συγγενείς του να χρησιμοποιούν το όνομά του 
για δικό τους όφελος έμενε στο νοίκι, ενώ αρνήθηκε να βάλει τηλέφωνο φωνάζοντας 
«Μα τι λέτε; Η Ελλάδα πένεται και εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο;».

Μάλιστα, είχε επιστρέψει ένα χρυσό στυλό που του είχε στείλει ο εκδότης Δημήτρης 
Λαμπράκης, ενώ στο σπίτι του κοιμόταν σε στρατιωτικό ράντσο.

 Όταν πέθανε το 1953, άφησε μόνο 216 δραχμές στην ψυχοκόρη του, δέκα δολάρια 
και μία προφορική διαθήκη «Όλα για την Ελλάδα».

Κ . Πρωθυπουργέ ,
ΕΠΕΙΔΗ ακόμη και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι αναγνωρίζουν την τόλμη σας και την 

πρόοδο που  επιτελέστηκε το τελευταίο διάστημα .
ΕΠΕΙΔΗ η  οικονομική θύελλα που είναι προ  των πυλών [ σιγά – σιγά προετοιμάζε-

ται η κοινωνία για το επόμενο σοκ ] θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην συνοχή 
της κοινωνίας νομίζω , με όλο  τον απαιτούμενο  σεβασμό , ότι με μία  ΠΝΠ – πολύ 
απλά δηλ.- να μειώσετε τα  χρήματα τουλάχιστον κατά 50 % , που εισπράττουν όλοι οι 
Αιρετοί και οι Πρόεδροι των ΔΕΚΟ κλπ   [ γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ποιος 
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό] ,  ώστε να δοθεί μία οικονομική ανάσα στην 
οικονομία   και  τα χρήματα να διοχετευθούν σε ΜΕΘ και νοσοκομεία .

Η  μείωση να ισχύει για όσο  διάστημα έχουμε  αυτή  την  έκτακτη  ανάγκη .
Νομίζω ότι  η ώρα ήλθε να δείξετε  ,  ακόμη μία φορά ότι  έχετε την δύναμη να τολ-

μήσετε και άλλα  πιο προωθημένα ζητήματα , άλλωστε η θέση του αιρετού για  τους 
αρχαίους προγόνους μας ήταν απλά μία θέση προσφοράς προς  το κοινωνικό  σύνολο 
και  τίποτε παραπάνω .

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ. ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
16ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΑΡ.1

ΒΕΡΟΙΑ
jkapanidis@hotmail.com

Έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής των Δικηγορικών 
Συλλόγων μετά την εξαίρεση

 των δικηγόρων από τα μέτρα στήριξης
-Με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε χθες εκτάκτως 

 και το Δ.Σ. του Δικηγορικού συλλόγου Βέροιας
 Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων 

Ελλάδος συνεδρίασε στις 25.3.2020, υπό την προεδρία 
του Προέδρου της Δημήτρη Βερβεσού, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, μετά τις εξαγγελίες των συναρμόδιων Υπουργών 
για μέτρα στήριξης των πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, 
όπως εξειδικεύτηκαν με τα αναγραφόμενα σε δελτίο τύπου 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
από το οποίο διαφαίνεται η εξαίρεση των δικηγόρων από 
εξαγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα. Η Συντονιστική εξέδωσε 
ανακοίνωση που περιγράφει τις πρωτοβουλίες που πήρε 
το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή στα πλαίσια και 
της κοινωνικής του αποστολής, για την προστασία και την 
αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, ιδίως στο χώρο των 
Δικαστηρίων. Παράλληλα, συνέβαλε, με δαπάνες του, στην 
προμήθεια αναγκαίου ιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλι-
σμού για τα Νοσοκομεία μας και διοργάνωσε εθελοντικές 
αιμοδοσίες.

Το δικηγορικό επάγγελμα έχει πληγεί καίρια από την 
εκ του νόμου αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων, 
των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων 
που η Πολιτεία επέβαλε, την αποχή των δικαστικών επι-
μελητών, την υπολειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων 
των πολιτών που δεν επιτρέπουν δικαστικές αλλά ούτε και 
εξώδικες εργασίες. Επί της ουσίας, τα Δικαστήρια και τα 
δικηγορικά γραφεία είναι κλειστά. Οι δικηγόροι δοκιμάζονται 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο αυτοαπασχο-
λουμένων, ένα μεγάλο δε τμήμα αυτών όχι μόνο δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αλλά 
αντιμετωπίζει και κίνδυνο βιοπορισμού, τόσο οι ίδιοι όσο 
και οι οικογένειές τους.

Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την κατάσταση αυτή, ενέτα-
ξε τους δικηγόρους στους πληττόμενους κλάδους και στα 
μέτρα στήριξης, όπως συνέβη ήδη, άλλωστε, και σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης (π.χ. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία 
κλπ). Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με δηλώσεις του, ανέφερε 
ότι τα μέτρα αφορούν ΟΛΟΥΣ τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αυτοαπασχολούμενους. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκαν και κορυφαίοι Υπουργοί, όπως και βουλευτές της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και ξαφνικά, όπως φαίνεται, σε 
αντίθεση με τα προρρηθέντα, αποφασίστηκε να εξαιρεθούν 
οι δικηγόροι από το επίδομα στήριξης, ενώ ο ίδιος ο Πρω-
θυπουργός έχει δεσμευθεί δημόσια για τη στήριξη όλων 
των πληττόμενων κλάδων.

Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή κατέληγε στην 
ανακοίνωσή της:

Αντιτίθεται σφόδρα στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη 
εξαίρεση των δικηγόρων από το μέτρο της επιδότησης των 

πληττόμενων κλάδων της Οικονομίας.
Ζητά την υλοποίηση των Πρωθυπουργικών εξαγγελιών 

και κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη στήριξη των δικηγό-
ρων.

Καλεί τους δικηγόρους βουλευτές, που γνωρίζουν το 
μέγεθος του προβλήματος, να παρέμβουν άμεσα για την 
εφαρμογή των εξαγγελθέντων.

Σε διαφορετική περίπτωση, αποφάσισε:
1. Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για να 
ζητήσει άμεση επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό.

2. Να συλλεγούν υπογραφές από τους δικηγόρους 
της Επικράτειας, μέσω ειδικής πλατφόρμας του portal της 
Ολομέλειας, επί κειμένου διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυ-
πουργό της χώρας για την αδικαιολόγητη υπαναχώρηση 
της Κυβέρνησης.

3. Να εκδοθούν ψηφίσματα διαμαρτυρίας από τους 
δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, τα οποία θα δημοσιευ-
τούν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

4. Να συγκληθεί εκτάκτως, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
της Χώρας για τη λήψη αποφάσεων που ανήκουν στην 
αρμοδιότητά της, όπου θα εξεταστούν περαιτέρω μέτρα 
αντίδρασης, μεταξύ άλλων η παραίτηση των Προέδρων και 
των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών 
Συλλόγων της χώρας, η μη συμμετοχή δικηγόρων σε κάθε 
είδους Επιτροπές του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου 
τομέα και κάθε άλλη πρόσφορη μορφή δράσης.

Τέλος, δηλώνουμε ότι οι δικηγόροι θα συνεχίσουν να 
είναι παρόντες με κάθε τρόπο και μέσο στην προσπάθεια 
της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας που δο-
κιμάζει τη Χώρα.

Έκτακτο συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
 ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτρο-
πής και των αποφάσεων που έλαβε στις 25 Μαρτίου, το δι-
οικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας συ-
νεδρίασε εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη χθες το πρωί(Πέμπτη 
26 Μαρτίου) για να υπάρξει ενημέρωση και να ληφθούν 
αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε κα-
ταρχάς τον πρόεδρο Φώτη Καραβασίλη να επικοινωνήσει 
με τους δικηγόρους εκλεγμένους κυβερνητικούς βουλευτές 
Τάσο Μπαρτζώκα και Λάζαρο Τσαβδαρίδη για να τους θέσει 
το θέμα και να τους καλέσει να τοποθετηθούν δημόσια. 
Στην συνέχεια συμφώνησαν με την πρόοδο των εξελίξεων 
να επανέλθουν με νέα τηλεδιάσκεψη για να αποφασίσουν 
για περαιτέρω ενέργειες. 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26 Μαρτίου 

2020 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας η Μαρίκα 
Αντ.  Χατζηνικολάου σε ηλικία 92 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26 Μαρτίου 

2020 στις 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρσκευής Πατρίδας Ημαθίας  
η Βασιλική Κουπίδου σε ηλικία 87 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

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

ων αλληλεγγύης και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΥΞΕΙ-
ΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα καταστήματα  
τροφίμων  ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ 
ΑΓΑΠΗΣ».

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συναν-
θρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία είναι 
απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπο-
ρους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώ-
χιας.

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

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

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΟΙΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 2331096201 Κιν. 6944715372
FAX 23310 96201
Das_syn_rizwmatwn@windowslive.com

Ριζώματα 24 Μαρ 2020
ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ–ΑΠΟΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 3 του μηνός Απριλίου 2020 και ώρα 
11-12 π.μ. στο γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερές 
τελειωτικές Πλειοδοτικές Δημοπρασίες για την υλοτομία και 
απόληψη Δασικών προϊόντων Πεύκης-οξιάς-δρυος Δ.Τ. 4β-
6στ και Δρυός και οξιάς ΔΤ 19α και 20β.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 4β 1090 κυβικά οξιάς-πεύκης
Το Δ.Τ. 6στ 210 κυβικά οξιάς και πεύκης
Το Δ.Τ. 19α 1456 κυβικά δρυός και οξιάς
Το Δ.Τ. 20β 1060 κυβικά δρυός και οξιά
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ 

για κάθε Δ.Τ. μετρητά ή εγγυητική.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

8:30π.μ. έως 4:30 μ.μ., 
το νέο ωράριο 

των Φαρμακείων 
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας σας ενημε-

ρώνει ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
των μελών του, το ωράριο λειτουργίας των φαρμα-
κείων που ανήκουν σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας 
μετασχηματίζεται σε συνεχές για όσο διάστημα θα δι-
αρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Το υποχρεωτικό 
ωράριο ορίζεται από 08:30π.μ. έως 16:30 μ.μ..

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν 
ήδη αυξηθεί τα εφημερεύοντα φαρμακεία

Η Πρόεδρος                      
Κατή Σοφία    

  Η Γ. Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη 

Κλειστή η δομή των 
«Παιδιών της Άνοιξης»

Tο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» θα παραμείνει κλειστό 
από 26/3/2020 μέχρι νεοτέρας, πλην της διοικητικής του υπηρεσί-
ας, η οποία θα βρίσκεται στη διάθεσή σας από τις 9:00-12:00. Η 
επικοινωνία με το Κέντρο θα είναι είτε τηλεφωνική είτε ηλεκτρονι-
κή (Τηλ:23330-27212, e-mail:info@tapaidiatisanoixis.gr, spring.
children@yahoo.gr)

Μένουμε σπίτι, ασφαλείς και υγιείς. Ευχόμαστε να είστε καλά 
και να βρίσκεται τρόπους να περνάτε όμορφα και δημιουργικά 
τον χρόνο σας!

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αναστολή λειτουργίας 
του Εργατικού 

Κέντρου Βέροιας
Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τα προληπτικά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, για 
τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοιού, ανακοινώνει την 
αναστολή λειτουργίας του Εργατικού Κέντρου Βέροιας μέχρι νε-
ωτέρας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι εργαζόμενοι μπορούν να κα-
λέσουν στα τηλέφωνα:

• 23310-24730
• 697 463 8353
• 693 274 3246

Η Διοίκηση 

Πρόσκληση για αιμοδοσία από 
την Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας   

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας καλεί τα μέλη και τους  φίλους της 
να  δείξουν για  άλλη  μια  φορά την  αλτρουιστική τους  διάθεση  
και  συμπαράσταση λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων 
προσφέροντας αίμα για  τους συνανθρώπους  μας  που  το  έ-
χουν ανάγκη αυτές  τις  δύσκολες  στιγμές.

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα χωρίς  να  στε-
ρεί  κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπορείς  αύριο  ίσως  να  το  
χρειασθείς  και  εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έμπρα-
κτη αγάπη  μας  για τον άγνωστο συμπολίτη  μας.

 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προσέρχονται  από Πα-
ρασκευή 20 Μαρτίου  2020 στο  Κεντρικό  Κ.Α.Π.Η. της Βέροιας 
(Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο)όπου  
λειτουργεί  τμήμα  αιμοδοσίας  του  Νοσοκομείου  μας  ή στο  ΓΝ-
Βέροιας  για να  δώσουν  αίμα.

Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή      
09.00-13.00 και  στο  ΓΝ  Βεροίας  καθημερινά από τις 18.00-
20.00 και  για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες:  10.00-13.00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλ:2331029600 - 
2331351173

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος  Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Έκκληση Φιλοζωικού 
Ομίλου για μέριμνα τροφής 

και νερού στα αδέσποτα
Αγαπητοί συμπολίτες
Ο Φιλοζωϊκός Όμιλος Ημαθίας (Φ.Ο.Η.) κάνει έκκληση 

στους ζωόφιλους συμπολίτες μας να μεριμνήσουν για τα αδέ-
σποτα ζώα παρέχοντας τους τροφή και νερό.

Ομοίως κάνει έκκληση και στο Δήμο Βέροιας – τον μεγάλο 
απόντα – να μεριμνήσει γι’ αυτά παρέχοντας τροφές και ότι 
άλλο χρειασθεί ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων Δήμων 
Ηρακλείου, Χανίων, Τρικκαίων και άλλων Δήμων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα 
αδέσποτα ζώα.

Η Πρόεδρος Φ.Ο.Η
Αιμιλία Καλπάκη

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Μάρτιος 2020
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά το διά στη-

μα α πό 23-3-2020 μέχρι 29-3-2020 θα εί ναι το ε ξής: 
Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 27-3-20209

16:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 
23310-66649

16:30-21:00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 2331026789

16:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 2331062163
21:00-08:30 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-

67420

Φαρμακεία



Τηλεφωνικά και μέσω mail η επικοινωνία 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Σε συνέχεια της απόφασης της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Μενδώνη  (ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔ
ΜΠ/150620/619/12233/11986/4309/24.03.2020) που αφορά στην «Πλήρη αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 
26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας  εξυπηρέτησής του εξ’ αποστάσε-
ως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5, της ΠΝΠ. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (Α’55) », παρακαλούμε 
τους πολίτες που έχουν αιτήματα προς την υπηρεσία μας να λάβουν υπόψη τους τα εξής: 

• Να μην προσέρχονται στα γραφεία της Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας χωρίς σοβαρό λόγο και σε καμία περίπτωση 
χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και αξιολόγηση του επείγοντος του αιτήματος, προκειμένου, εφόσον αυ-
τό κριθεί απαραίτητο, να προσδιορισθεί ο χρόνος συνάντησης. 

• Να αξιοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την δυνατότητα της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με υπαλλή-
λους της Υπηρεσίας μας.

• Να αποστέλλουν τις αιτήσεις  με τα 
προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα - 
όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την 
Υπηρεσία μας - για Πρωτοκόλληση κα-
τά προτεραιότητα με e–mail (efahma@
culture.gr).

• Τα σαρωμένα έγγραφα να είναι κατά 
προτίμηση έγχρωμα και με ανάλυση του-
λάχιστον 200dpi. Τα συνημμένα στο mail 
αρχεία να μην υπερβαίνουν τα 15MB. 

• Σε περίπτωση υπέρβασης των 
15MB, τα επιπλέον αρχεία να αποστέλλο-
νται μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών 
για την αποστολή μεγάλης χωρητικότητας 
αρχείων με email. 

• Η κατάθεση σχεδίων θα γίνεται 
με προηγούμενη τηλεφωνική συνεν-
νόηση και σύμφωνα με τις οδηγίες 
που θα δίνονται από τη γραμματεία 
της Υπηρεσίας, τηρουμένων όλων 
των προβλεπόμενων μέτρων.

• Μέχρι και την επόμενη της απο-
στολής της αίτησης εργάσιμη ημέρα 
θα σας αποστέλλεται στο e- mail σας 
ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομέ-
νου στην Υπηρεσία μας εγγράφου.

Τηρούμε τα μέτρα προστασίας με 
προσοχή και ελπίζουμε γρήγορα να 
εκλείψει ο κίνδυνος και να επανέλθου-
με στους κανονικούς ρυθμούς μας! 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

ΕΦ.Α. Ημαθίας 

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Εγνατία Οδός: 
Νέο ωράριο για 

βενζινάδικα και ΣΕΑ
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ενημερώνει τους οδηγούς ότι το ωράριο 

λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων καθώς και των καταστημάτων 
υπηρεσιών εστίασης στο Σ.Ε.Α. Πλατάνου, αναπροσαρμόζονται σε 6:00 
με 23:00(πρατήρια) και σε 6:00 με 22:00(ΣΕΑ) αντίστοιχα, μέχρι νεωτέρας. 

ΣΥΡΙΖΑ: Τροπολογία για άμεση 
ένταξη όλου του προσωπικού 

των νοσοκομείων του ΕΣΥ στα 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

 
Τροπολογία κατέθεσαν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με 

θέμα την άμεση ένταξη του συνόλου του προσωπικού 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του προσωπικού των Νομι-
κών Προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και του προσωπικού του ΕΚΑΒ στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα, στο σ/ν του υπουργείου μετα-
νάστευσης και ασύλου που συζητείται την ολομέλεια της 
βουλής.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως είναι εύ-
λογο και αναμενόμενο χρέος, στις εξαιρετικά κρίσιμες 
αυτές περιόδους, η Πολιτεία να αναγνωρίζει εμπράκτως 
την προσφορά στην δημόσια Υγεία των εργαζομένων 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του  προσωπικού των ΕΚΑΒ και των εργαζομένων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, 
όχι μόνο θεωρητικώς, αλλά εμπράκτως, νομοθετώντας και επιλύοντας ζητήματα, που αναφύονται πολύ πιο έντονα στην 
παρούσα περίοδο, όπως αυτό της ένταξης των εργαζομένων των κλάδων Υγείας του ΕΣΥ στον πίνακα των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Με την τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την υπαγωγή  στην ασφάλι-
ση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων καθώς και να έχει αναδρο-
μική ισχύ και να καταλαμβάνει όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, και αυτών του Δημοσίου, που είχαν προσληφθεί προ 
του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 2 του ν. 3865/2010:

-- Νοσηλευτικό, παραϊατρικό, φαρμακευτικό και το πάσης φύσεως προσωπικό, που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας σε κλινικές, εργαστήρια, τμήματα και μονάδες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ,  

-- Προσωπικό, που εργάζεται στις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.
-- Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) (οδηγοί, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες).

Ευθυμογράφημα

ΕΔΩ ΣΕΛΙ… 
ΑΠΟΥΡΙΕΣ

Αβρέ Ζήση Καλημέρα να έχεις κι Χρόνια μας Πολλά για του Βαγγελισμού 
κι την επανάσταση που μας βρίσκει στου σπίτ σαν νάμαστει σι τιμουρία. Μπε-
ρεκέτ εδώ στο Σέλι δεν έχουμι χαρτιά να πάμι πουθινά, ούτι μας λέει τίπουτα 
η Αστυνουμία (άμα είχαμι), αμά κι ούτι  ου Δήμαρχους σκέφτεται οτι ζουν αν-
θρώποι κι δώ, κι μάλιστα συνταξιούχοι κι ψηφουφόροι. Άς ίντους καλά κι εμείς 
καλύτερα. 

Αβρέ Ζήση, επειδή του μέρους που ίνι του σπίτι δεν πιάνει η τηληόραση 
τα κρατικά κανάλια  άν κι από αρχιουτάτων χρόνων πληρώνω ΕΡΤ κι όλα τα 
κακά μαζί, έβαλα το λιγόμενο πιάτο κι πιάνω λίγο τα ιδιωτικά.. Ώ του θαύμα-
τος βλέπω τον Τσίπρα, τον θυμάσαι; Ήταν αυτός που φιλούσιν κάπουτι τη 
Μέρκελ,τον Γιούγκερ κι άλλους, αμά χωρίς γραβάτα. Σκιάχτηκα γιατί είχιν κιρό 
να μιλίσει κι λέου μι του νού μ. Ρε μπάς κι ου Κούλης την έκαμιν κι μας άφκιν 
τουν Αλέξαντρου τουν μικρό, όχι τουν μιγάλο να πουλημίσει τουν τρισκατάρα-
του ιό; Μπά δεν ήταν αυτό. Μίλσιν είπιν, σαματις ποιός κατάλαβει τι ηθιλει να 
πεί, αμά εγω έμεινα με την απουρία. Τί τα ήθιλιν τα δύο βόδια πίσουτ στου 
κάδρου; Δεν είχιν άλλα ουραία ζώα να βάλει;  Νά,  παραδείγματος χάριν ένα 
ουραίου άσπρου άλουγου, όπως ένα τούρκικο σιριάλ που έχει ένα άτι έτοιμο 
να καλπάσει; Να βάνει πίσου κανά αρσενικό ελάφι μι πουλλά κέρατα; Τί μέβα-
λιν βόδια; Θα ουργώσι; Θα σύρει του κάρου της σωτηρίας της πατρίδας μας; 
Αμά είχα αυτήν απουρία κι ήθιλα να μι την λύσεις εσύ, μιά κι ζεις στην πόλη, 
ξέρεις πιό πολλά γράμματα, λαλάς πιό καλά, γνωρίζεις βουληυτές κι υπουρ-
γούς, ενώ εγώ εδώ στο Σέλι ξέρω κι βλέπω μούγκι σκλιά κι τουν συμμαθητήν 
μ τουν παλιό ταβιρνιάρι κι φιλόσοφο Γιάννη. Ξέρει ου Τσίπρας οτι τα αρσενικά 
τα βόδια μοιρίζουν; Τί δεν τα πετάει να βάνει καμιά τσιούπρα για να εμπνέεται 
για ανθρώπινη ζωή κι όχι για βουδίσια;

Η άλλη απουρία μ φίλε Ζήση είνι γιατί τους λέμε βουλευτές; Άμα έγω τους 
πω βολευτές τί πειραζει; Με την βουλή του μυαλού βολεύω το σώμα; Είνι 
σουστό ή όχι; Άμα είμι λάθους , αζητώ σχώρηση μιά κι έρχιτι του Πάσχα μας.

Η άλλη απουρία μ είνι γιατί λέν τουν Τσίπρα αξιουματική αντιπολίτευση; 
Είνι αξιουματικός; Πηρέτηση στουν στρατο σαν αξιουματικός κι τον λέν έτσι; Η 
άλλη η Γενηματού τί είνι δηλαδή υπαξιουματική αντιπολίτευση; Πηρέτηση άν 
πηρέτηση στον στρατό σαν δικανέας; Λύσιμι κι αυτήν απουρία, για να ικανο-
ποιηθώ ιδώ στου Σέλι μιά κι είμι μαναχός κι όλου σκέφτουμι.

Η άλλη μ η απουρία είνι τί μήνυμα στέλνει ο κάθε καπιτάνιους του κάθε 
ελληνικού κόμματος, με το παρώνομά του.. Για παράδειγμα, για να μή πα-
ραξηγηθώ από κανέναν εκ του πονηρού σκεπτόμενο, το θκόν το παρώνομα 
είνι τούρκικης κατασκευής κι λέει αιώνιος ή πολύχρονος. Τις σχωρεμένης της 
μάνα μ πάλι τούρκικου είχιν σχέση μι το καβάκη. Του Κούλη λέει οτι είνι κι Μή-
τσιους κι Τάκης ή άμα θέλει τα γυρνάει τανάπουδα, έχει του δικαίωμα. Ου Τσί-
πρας μπουρεί να ήταν απου όμορφη μάνα , καμιά τσιούπρα κι του ταίριασιν 
όπως ήθιλιν. Η Γενηματού άμα είχιν πουλλά γηννήματα από καλά χουράφια κι 
είχιν συνέχεια μπερεκέτια, του ταίριασιν κι αυτή. Τουν άλλουν απ’ τα αριστηρά 
που μιάζει με κείνουν της Κουρέας με τις βόμβες δεν τουν κρίνω για αφοβούμι 
μη με βάλει το όνομα σε κανά πανό κι κάνει απιργία όξου απ’ του σπίτι μ, γιατί 
αυτοί μούγκι τέτοια κάνουν όλη μέρα, αγουνίζουντι για τουν λαό, αμά αυτοί τί 
είνι, δεν είνι λαός, είνι ου επιβλέπων τουν λαό;  Τέλους Ζήση μ δεν μπουρώ να 
βγάλου ακρη μη του όνουμα του κουρημένου σα νιουσύλλεκτος κι σι παρακα-
λώ να μι λύσεις την απουρία αυτή μιας κι ίντι κι η τελευταία. Από πού βγαινει 
του Βαρουφάκης; Ιγώ του γύρσα απού δω του γύρσα απου κεί δεν μπόρσα. 
Βρήκα μιά λύση μούγκι στα αγγλικά, γιατί αυτός έζησην πουλλά χρόνια όξου, 
έμαθιν πουλλά γράμματα, αμά κατ ιμένα δεν πρέπει να ήταν κι τόσο πουλλά 
τηρώντας αυτά που έκαμιν. Γράφοντας λοιπόν το όνομα στα ιγγλέσκα του βή-
τα προυφεριτι Μπι, άρα , άμα ζεις όξου απ’ την Ελλάδα κι βάνεις Β, του βλέπς 
κι διαβάζεις Μπι, άρα ιγγλεζκα θα του διαβάσεις Μπαρουφάκις κι θα διαλέξεις 
τί θα ψηφίσεις. 

Σε παρακαλώ βοήθησέ με να λύσω τις απουρίες αυτές, γιατί εδώ στο Σέλι 
ο καιρός δεν μαφήνει να περπατήσω κι όλο σκέφτομαι άδολα και αγνά. Νας 
σας έχει καλά ο Θεός.   

                                  
   Γιάννης Ντισέλιας
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

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

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ .  Βέροιας

“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεται για την

πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικο-
τήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια
ΑλεξάνδρειαςκαιΒέροι-
ας:

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕρ-
γοδηγόςΜηχανικόςεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων4ης ει-
δικότητας-Θερμαστής

3)Αρχιτεχνίτης ήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄
Ειδικότητας

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

ΣιδηροδρομικόςΣταθμόςΒέροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,
ΒΕΡΟΙΑ.

-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣζητειταιοδηγόςμεγνώσεις
πληροφορικήςέως30ετών.Εργασίασταθερή,5νθήμερη,
συνεχέςωράριο,βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄κατηγορίας
θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο
e-mail: kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ.στο
τηλ.2331071670,ώρες11.00-13.00.

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ. με πατάρι και υπόγειο
στηΒέροια, οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται διόρο-
φημονοκατοικίαπερίπου175
τ.μ.,τοπάνωκατοικήσιμοκαι
τοισόγειοαποθήκες,σεοικό-
πεδο 1,5 στρέμμα, θερμοκή-
πιο, αμπελώνας, περιφραγ-
μένο, 3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987

473349.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία 80 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1000 τ.μ., με θέα
το ποτάμι, και τα δύο μαζί
ή μεμονωμένα. Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μο-
νοκατοικία δύο διαμερίσμα-
τααπό70τ.μ. ισόγειοκαι70
τ.μ. 1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα,σεοικόπεδο595τ.μ.,
πάνω στον κεντρικό δρόμο,
10 λεπτά από τηΒέροια, δί-
πλααπότονΑγ.Γεώργιο.Τι-
μή85.000ευρώ,συζητήσιμη.
Τηλ.: 2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95
τ.μ., 3ος όρ., καταπληκτική
θέα, ανακαινισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρμαν-
ση, κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.Τιμή
45.000 ευρώ, συζητήσιμη.
Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως 1000 τ.μ. για αντιπαρο-
χήστηνπόλητηςΒέροιας,ε-
κτόςαποΕργατικέςκατοικίες.
Τηλ.:6945122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευ-
καιρία πωλείται οικόπεδο 2
στρέμματα, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, με νερό, ρεύμα, σε
πολύωραία θέση. ΤιμήΜΟ-
ΝΟ30.000 ευρώ.Τηλ.: 6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη

ΜέσηΒέροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του
Διαβατού οικόπεδο 205 τ.μ.,
αξία 5.500 ευρώ.Τηλ.: 6942
067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙουζερίστηνοδό
Θεσ/νίκης, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγω συνταξιο-
δότησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΖΗΤΩ για ενοικίαση γκαρ-
σονιέρα 40 τ.μ. έως 50 τ.μ.
στη Βέροια, χωρίς έπιπλα.
Τηλ.: 6939 581580 κ. Γιώρ-
γος.

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 (08.00-13.00και
17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περιο-
χή ΒυζαντινόΜουσείο, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος,σεάριστηκατάσταση,
μερικώς εξοπλισμένο, ντου-
λάπα, κεντρική θέρμανση.
Τηλ.:6930930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχω-

ροι χώροι για γραφεία, φρο-
ντιστήριο, ή εργαστήριο και
υπηρεσίες.Είναιανακαινισμέ-

νοι, 2WC και λογικό ενοίκιο.
Αριστοτέλους 18.Τηλ. 23310
23140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-
ξί, Μηχανικός αυτοκινήτων,
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ι-
κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900.Ώρες επικοινω-
νίας::9:00με18:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά
οδηγούς μπετονιέρας, οδη-
γούςεπικαθήμενουκαιχειρι-
στές αντλίας σκυροδέματος.
Τηλ.: 6948 549279 & 23320
43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
εργαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων, καθώς και οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα.
Πληρ.2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρ-
βις σε καφέ-μπαρ.Πληροφο-
ρίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέροια
που δραστηριοποιείται στο
χώροτηςενοικίασηςκαιεγκα-
τάστασης σκαλωσιών, αναζη-
τάάμεσατεχνίτεςγιαεργασία.
Γιαπερισσότερεςπληροφορί-
εςοιενδιαφερόμενοιμπορούν
ναεπικοινωνούνστοτηλέφω-
νο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  υπάλληλοι
γραφείου με γνώσειςΗ/Υ και

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ180τ.μ.,μευπόγειο170τ.μ.,στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά, στην οδόΦωκίωνος 13 και δύο (2)

στηνοδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.
ΥΠΟΓΕΙΟ83τ.μ.στηνοδόΦωκίωνος13,Προμηθέας,τιμή5.000,00

ευρώ.
Τηλ.:6944644220.

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



επιπλέον άτομα για την παραγω-
γή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-
ζει μισθοδοσία κατάπροτίμηση του
προγράμματοςEpsilonγιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.:2331076870&6932
245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24ωρη βάση. Τηλ.: 6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάριστη
κατάσταση.Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,
μοντέλο1996,υγραέριο,160.000χι-
λιόμετρα, μαύρο χρώμα.Τηλ.: 6973
473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος,

κοινωνική,αξιοπρεπής,αναζητάσύ-
ντροφοέως68ετώνμεταίδιαχαρα-
κτηριστικά για μία ουσιαστική σχέ-
ση ζωής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6996202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χωρίς υπο-
χρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ε-
τών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

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 Απόψε το βράδυ όλοι στο μπαλκόνι χειρο-
κροτάμε για μισή ώρα τους σώγαμπρους…

 
P Σε καραντίνα διαρκείας οι άνθρωποι.
 
P Keep karanting!
 
P Να έχει καλή ηχομόνωση το σπίτι είχα 

ζητήσει από τον μηχανικό μου. Φαίνεται αυτός 
άκουσε απομόνωση.

 
P Δηλαδή τα πιο σκληρά μέτρα ποια είναι; 

Μένουμε πατάρι;
 
P Ένα πράγμα παρατήρησα στις μέρες 

της καραντίνας. Όσο πιο πολύ τρώω τόσο 
πιο πολύ πεινάω. Αλλά το ήξερα κι από πριν.

 
P Ενώ π.χ. όσο χάνω κιλά μεγαλώνει το κε-

φάλι μου.
 
P Όπως είναι κίνητρο ο μπουφές στο τέ-

λος κάποιων πληκτικών εκδηλώσεων, έτσι και 
στο τέλος της καραντίνας πρέπει να προβλε-
φθούν 14 μέρες καντίνας.

 
P Καμπανάκι λέει στον κορωνοϊό η απώλεια 

όσφρησης. Καλά το είχα μυριστεί.
 
P Η άλλη στην Κρήτη δεν είχε γεύση. Ε, 

μετά από αυτό δεν υπάρχει λόγος 
να ζεις.

 
P Πάντως εγώ αυτόν τον Τσιό-

δρα τον έχω κάθε απόγευμα ως υπο-
κατάστατο του Κουδουνάρη.

 
P Και δεν θα είχα πρόβλημα 

να κάτσω κι όλον τον Απρίλιο μέ-
σα, αν ας πούμε έλεγε την ενημέ-
ρωση των 6 η Στικούδη.

 
P Όμως ότι θα έστελνα μήνυμα 

στο κράτος για το πότε θα κατουρή-
σει ο σκύλος μου, όχι, αυτό ούτε που 
το είχα φανταστεί.

 
P Δυο φιλοσοφίες από τις μέ-

ρες του εγκλεισμού:
 
P Στην επίταξη όλοι οι άνθρωποι 

είναι ίσοι, εκτός από κάποιους που 
είναι πιο ίσοι.

 
P Η διαφορά με τα γεωπονικά 

και τα γεωπολιτικά είναι ότι τα δεύ-
τερα τα ξέρουν όλοι.

 
P Και:
 
Πάει ένας στο γιατρό με συμπτώματα κορωνα-

ϊού! Τον εξετάζει ο γιατρός και του ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα!

– Λυπάμαι πολύ, έχετε τον κορωναϊό! Σας μέ-
νουν μόνο τρεις μέρες ζωής!

– Τι λέτε, γιατρέ μου; Τρεις μέρες δεν φτάνουν 
ούτε για να μαζέψω τα λεφτά να σας πληρώσω…

– Ε, καλά, ας τις κάνουμε τρία χρόνια!

Κ.Π.

Κατακόρυφα έπεσαν οι δουλειές των επιτήδειων 
σε κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών, μετά το «μένουμε 
σπίτι» για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου 
στο in.gr, η ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποιεί παράλληλα, τουλάχι-
στον 1.000 αστυνομικούς από υπηρεσίες τη Διεύθυν-
ση Μεταγωγών, αφού είναι κλειστά τα δικαστήρια και 
γίνονται  ελάχιστες μετακινήσεις κρατουμένων, από 
υπηρεσίες για το οικονομικό έγκλημα, αλλά και από 
τη Δίωξη Εκβιαστών, αφού είναι κλειστά τα καταστή-
ματα, επομένως δεν έχουν εγκληματικό αντικείμενο οι 
«νονοί» της νύχτας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το μέτρο αυτό λαμ-
βάνεται υπό τον φόβο ληστρικών επιδρομών σε σου-
περμάρκετ και τράπεζες, μαζικών ανατινάξεων ΑΤΜ 
αλλά και ριφιφί και επιδρομών σε καταστήματα ή επι-
χειρήσεις που θα είναι για μεγάλο διάστημα κλειστές. 
Παράλληλα, ελλοχεύει και ο φόβος, αν η επιδημία 
λάβει μεγάλες διαστάσεις – κάτι που όλοι απεύχονται- 
να παρουσιαστούν περιπτώσεις «πλιάτσικου» από 
διάφορες ομάδες κακοποιών και όχι μόνο.

Οι ανησυχίες της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύονται από το γε-
γονός ότι οι επίδοξοι ληστές και διαρρήκτες θα έχουν 
ευχέρεια κινήσεων στα άδεια αστικά κέντρα και στις 
αγροτικές περιοχές, ότι πολλοί υποψήφιοι στόχοι θα 
είναι «απροστάτευτοι» και πολλά από τα συστήματα 

καμερών που μπορεί να κατέγραφαν τις κινήσεις τους 
θα είναι εκτός λειτουργίας. 

Επιπλέον, ίσως αυξάνεται ο κίνδυνος για όσους 
βγουν εκτός του σπιτιού τους, αφού στις άδειες πό-
λεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα στόχοι κα-
κοποιών. Κύριο πλεονέκτημα των αρχών ασφαλείας 
είναι το γεγονός ότι λόγω μηδαμινής κυκλοφορίας 
στους δρόμους θα μπορούν να ελέγχουν πιο εύκολα 
τα οχήματα και άλλες κινήσεις των υπόπτων. Κάθε 
μήνα υπολογίζεται ότι διαπράττονται περίπου 1.900-
2.000 διαρρήξεις κατοικιών σε όλη την επικράτεια, 
αριθμοί που αναμένεται να υποχωρήσουν σε  ποσο-
στό 70%-90% λόγω του περιορισμού της κυκλοφορί-
ας των πολιτών, της διαρκούς παρουσίας στα σπίτια 
αλλά και  κλειστών καταστημάτων που θα έχουν 
προφανώς άδεια ταμεία και μικρού ενδιαφέροντος 
εξοπλισμό για τους ληστές.

Αντιθέτως, η ΕΛ.ΑΣ. φοβάται ότι μπορεί να σημει-
ωθεί αύξηση στις ληστείες σουπερμάρκετ (σημειώ-
νονται περίπου 12-15 κάθε μήνα), πρατηρίων υγρών 
καυσίμων (10 μηνιαίως), περιπτέρων και μίνι μάρκετ 
(10-12 μηνιαίως), ενώ πιθανολογεί ότι θα υπάρξει 
μεγαλύτερος αριθμός εκρήξεων ΑΤΜ αλλά και κλο-
πών τροχοφόρων λόγω της μικρής εποπτείας που θα 
υπάρχει από τους έγκλειστους ιδιοκτήτες των αυτοκι-
νήτων, μοτοσικλετών κ.λπ.

Αναδουλειές, κατά 
60%-90% στις κλοπές σπιτιών, 

λόγω κορονοιού
-Για αύξηση των διαρρήξεων σε Τράπεζες, ΑΤΜ, 
σούπερ μάρκετ και οχήματα ανησυχεί  η ΕΛ.ΑΣ

Σ. Τσιόδρας: Τηρούμε 
τα μέτρα, μένουμε 
σε επαγρύπνηση, 

δεν έχουμε πορεία Ιταλίας
Η διαπίστωση ότι 

βρισκόμαστε στην αρ-
χή της μάχης όσον α-
φορά τον κορονοϊό στη 
χώρα μας έκανε χθες 
στην τακτική ενημέρω-
σή του ο Σωτήρης Τσι-
όδρας.

«Δεν έχουμε πορεία 
Ιταλίας και Ισπανίας 
αν τα μέτρα αρθούν, 
θα δούμε παρόμοια 
εικόνα» είπε χαρακτη-
ριστικά και συμπλή-
ρωσε «Θα ήταν κατα-
στροφική τώρα η άρση 
των περιοριστικών μέ-
τρων».

Ο κος Τσιόδρας εί-
πε ότι δεν παρατηρείται μεγάλη αύξηση των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας, αλλά εξήγησε ότι 
είμαστε ακόμα στην έναρξη της μάχης με τον ιό. Μια μάχη που θα έχει τις λιγότερες απώλειες αν 
«ο καθένας συνεχίσει να συμβάλει από την πλευρά του τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα αυτοπερι-
ορισμού».

Όπως ανέφερε « δεν χρειάζεται εφησυχασμός, πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε πα-
ρότι δεν βλέπουμε εκθετική αύξηση των περιστατικών στην χώρα μας»

Ο Ηλίας Μόσιαλος εκπρόσωπος της χώρας  στους διεθνείς οργανισμούς
Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος ορίζεται 

εκπρόσωπος της ελληνικής 
κυβέρνησης στους διεθνείς 
οργανισμούς για ζητήματα 
που αφορούν στον κορονοϊό.

Θετικός στον
 κορονοϊό ο Δημήτρης 

Κρεμαστινός
Στο νοσοκομείο «Ευαγ-

γελισμός» νοσηλεύεται από 
το πρωί ο πρώην βουλευτής 
του Κινήματος Αλλαγής και 
υπουργός Υγείας Δημήτρης 
Κρεμαστινός. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι κρίθηκε ανα-
γκαία η νοσηλεία του σε κλί-
νη εντατικής θεραπεία, κα-
θώς ο ασθενής έχει βρεθεί 
θετικός στον κορονοϊό.
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