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Τρία περιστατικά επίθεσης
αδέσποτων σε τρεις μέρες,
στην Ανοίξεως

Όλα τα είχε η Μαριορή,
το χθεσινό χαλάζι έλειπε!
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Το πλάνο του Υπουργείου
Παιδείας για την
επαναλειτουργία των σχολείων,
σε όλες τις βαθμίδες
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Mε επιστολή Τσιφλίδη σε βουλευτές Ημαθίας
και αντιπεριφερειάρχη

Πολιτική παρέμβαση
ζητά ο Δήμος Βέροιας για την
αποζημίωση και των
συμπύρηνων από των ΕΛΓΑ
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Υποχρεωτικός καθαρισμός
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ακάλυπτων χώρων, εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών
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Δεν χωρούν προκαταλήψεις
για το ποιος θα δουλέψει
στα χωράφια
Με αυτή την φράση του ο Χρήστος Γιαννακάκης
στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε χθες
στον ΑΚΟΥ 99.6, κατέστησε σαφές ότι επιδίωξή του
είναι να βρεθούν εργατικά χέρια για να καλυφθούν
οι ανάγκες στα χωράφια και τα εργοστάσια. Με
απογοήτευση επεσήμανε ότι παρά τις προσπάθειες
του δεν βλέπει για πολλούς λόγους να μπορούν
να απασχοληθούν ντόπιοι Έλληνες εργάτες και
γι’ αυτό χωρίς καμία προκατάληψη θα πρέπει να
βρει λύσεις. Είτε από Αλβανία, είτε μετανάστες
από τις δομές, είτε εργάτες από τη Ν. Ελλάδα θα
πρέπει να βρεθούν εργατικά χέρια για να μαζέψουν
τον κόπο του ημαθιώτη αγρότη. Δυστυχώς όμως
πρόκειται για χρήματα από μεροκάματα, τα οποία
θα έπρεπε να επιδιώξουν οι εργάτες της περιοχής
μας να μην τα χάσουν, γιατί αφενός θα ενίσχυαν τον
προϋπολογισμό τους, αφετέρου θα έπεφταν στην
τοπική οικονομία και θα έδιναν ζωή και εμπορική
κίνηση.

Τέλος το φαξ στο δημόσιο,
όλα ηλεκτρονικά!

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

«Αστός πολιτικός που την γεωργία την γνώριζε κατ’
όνομα διαβάζοντας μόνο από τις εφημερίδες», αυτά
ήταν τα λόγια του προέδρου της Διεπαγγελματικής  
Χρήστου Γιαννακάκη απαντώντας σε ερώτηση στα ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, για το πώς κρίνει την
μέχρι τώρα πορεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάκη Βορίδη.  Στην συνέχεια ο κ. Γιαννακάκης  ανέφερε
ότι ο Μάκης Βορίδης παρόλο που δεν ήθελε να είναι
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μπήκε στο υπουργείο,
ασχολήθηκε και έμαθε το αντικείμενο, αφού πρόκειται
για έναν ευφυέστατο άνθρωπο, που αντιλαμβάνεται
γρήγορα τα πράγματα. Δεν παρέλειψε να αναφέρει το
γεγονός ότι είναι νομικός και μπορεί και δίνει λύσεις εκεί
που άλλοι υπουργοί «κολλούσαν», έχει την βούληση να
βοηθήσει, αλλά έπεσε σε μια πολύ άσχημη εποχή. Τέλος τόνισε ότι παρά τα προβλήματα δίνει λύσεις και έχει
κύρος και εκτόπισμα στην κυβέρνηση για να επιβάλλει
και να διεκδικήσει κάποια πράγματα και ότι  είναι σίγουρα
θετικός συντελεστής στην παρούσα κατάσταση. Ο Χρήστος Γιαννακάκης χωρίς να μασάει τα λόγια του, να βάζει
κορδέλες και να χρησιμοποιήσει «σπάτουλες» για κολακεία του υπουργού απένειμε τα τω Καίσαρος τω Καίσαρι,

Αλλαγές στον τρόπο που συναλλάσσεται ο πολίτης με το
Δημόσιο αλλά και στην επικοινωνία των δημόσιων υπηρεσιών
μεταξύ τους, φέρνει ο νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση μέσα στην επόμενη
εβδομάδα.
Και ποιες είναι αυτές οι αλλαγές;
Η κατάργηση του φαξ στο Δημόσιο, με στόχο αυτό να γίνει
εντός του 2020 και η υποχρέωση του Δημοσίου να επικοινωνεί
ηλεκτρονικά με τους πολίτες.
Για τον σκοπό αυτό, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, που θα είναι εγκατεστημένο στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, το Δημόσιο
θα αποκτήσει την αναγκαία και μοναδική πηγή πληροφόρησης
και την υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών όχι μόνο να
συντάσσουν, αλλά και να εκδίδουν δημόσια έγγραφα ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση της ψηφιακής υπογραφής ή σφραγίδας.
Την ίδια δυνατότητα θα έχουν πολίτες κι επιχειρήσεις.

αναγνωρίζοντας τα θετικά στοιχεία του Μάκη Βορίδη, ενώ
όπως μπορείτε να διαβάσετε στην συνέντευξή του(σελ. 3)
δεν δίστασε να κατακεραυνώσει τον υπουργό Εργασίας κ.
Βρούτση.
(το βίντεο ολόκληρης της συνέντευξης
στο laosnews.gr)

Όλα τα είχε
η Μαριορή,
το χθεσινό χαλάζι
έλειπε!
Όλα τα είχε η Μαριορή, ο φερετζές
μας έλειπε… Έτσι σχολίασαν χθες εκπρόσωποι των αγροτών, το χαλάζι
που συνόδευε σε αρκετές περιοχές
της Ημαθίας τη χθεσινή απογευματινή βροχή στον κάμπο. Το «σύννεφο»
έπιασε κατά τόπους και πιο έντονη
βροχή με χαλάζι σημειώθηκε στην
περιοχή της Ξεχασμένης. Οι αγρότες
βγήκαν για αυτοψία και σήμερα θα
έχουν εικόνα για τυχόν ζημιές. Είναι μια τραγική χρονιά,αλλά στην κυβέρνηση σφυρίζουν αδιάφορα, λένε οι αγρότες,
προσθέτοντας ότι ακούνε μόνο λόγια και υποσχέσεις…

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, από τις 11 Μαΐου;
Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου,
ενώ στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις
αίθουσες οι μαθητές της Πρώτης και
Δευτέρας Λυκείου, και του Γυμνασίου.
Σύμφωνα με την ίδια, προβλέπεται
η επέκταση του διδακτικού έτους για
Γυμνάσια και Λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους,
από την 1η Σεπτεμβρίου.
Σε ότι αφορά στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, παρατείνεται η αναστολή
λειτουργίας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο
ανοίγματος την 1η Ιουνίου, μόνο αν
είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η πορεία
της επιδημίας βαίνει καθοδικά.
Αν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία
επαναλειτουργήσουν φέτος, εξετάζεται
το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους ως τις 30 Ιουνίου.
Λίγοι- λίγοι στις τάξεις
Όμως, το άνοιγμα των σχολείων (όχι των κυλικείων) θα
συνδυασθεί με την εφαρμογή αυστηρών μέτρων προφύλαξης με πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού και θα γίνει
με μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα  και αίθουσα, για
να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. Μαθήματα εκ περιτροπής

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χρ. Γιαννακάκης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Αν και ο Βορίδης
γνώριζε την γεωργία μόνο από τις εφημερίδες,
είναι ευφυής και δίνει λύσεις»

δηλαδή...
Δηλαδή, αναμένεται να εφαρμοσθεί κυλιόμενο ωράριο,
πράγμα που σημαίνει ότι ο ένας αριθμός μαθητών θα κάνει
μάθημα π.χ. από τις 8.30 έως τις 12.30 και οι υπόλοιποι,
απο τις 12.30 έως τις 2.30 π.χ. ή και το απόγευμα, ενώ
όπου εμφανίζεται αριθμός κρουσμάτων που κρίνεται σημαντικός θα κλείνουν τα συγκεκριμένα σχολεία και όχι το
σύνολο των σχολείων στην Επικράτεια.

Τρία περιστατικά
επίθεσης αδέσποτων
σε τρεις μέρες,
στην Ανοίξεως
Τρία περιστατικά επίθεσης αδέσποτων
σε περιπατητές, στην περιοχή του πάρκου
Αγίων Αναργύρων Βέροιας, τις τελευταίες
τρείς ημέρες… Σε μια μητέρα με 2 παιδάκια,
σε παππού με εγγόνια και σε πατέρα με
παιδί, που έκαναν τη βόλτα τους στην οδό
Ανοίξεως. Το ένα από αυτά με δάγκωμα στο
πόδι και το άλλο με τράβηγμα και σκίσιμο
παντελονιού. Τυχαία και τα τρία;
(φωτο Πληροφοριοδότης)
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Χρήστος Γιαννακάκης στον ΑΚΟΥ 99.6:
Επεξεργαζόμαστε τρόπους έλευσης εργατών γης
από Αλβανία, δομές προσφύγων και νότια Ελλάδα
-«Εκβιαστικό» το 30άρι για μεροκάματο στα χωράφια
-Ευθύνη Βρούτση που δεν προχώρησε η λύση με τους άνεργους του ΟΑΕΔ

Για πιθανές και ενδεχόμενες λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν την φετινή καλλιεργητική περίοδο,
αγρότες και Διαλογητήρια, με την έλλειψη εργατικών χεριών
λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, μίλησε ο
πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων και Αχλαδιών και μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ
Χρήστος Γιαννακάκης, με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο
Βουδούρη, στην χθεσινή εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ του
ΑΚΟΥ 99.6.
Ο κ. Γιαννακάκης τοποθετήθηκε επίσης στο θέμα του μεροκάματου των 30 ευρώ που ζητά το Σωματείο Εργατών Υπαίθρου, ανέφερε τις κινήσεις που κάνει με εργάτες από Αλβανία,
από δομές προσφύγων-μεταναστών και από τη Νότια Ελλάδα
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε εργατικά χέρια, ενώ
έδωσε απαντήσεις για τις πρόσφατες ζημιές στις κερασιές και
τα χρόνια προβλήματα του ΕΛΓΑ.
-Το μεροκάματο των 30 ευρώ που ζητούν φέτος οι
εργάτες υπαίθρου δεν μπορούν να το καλύψουν οι παραγωγοί;
Το εργατικό κόστος είναι το 51% του συνολικού κόστους παραγωγής
και η αύξηση που ζητούν οι εργάτες φέτος από τα 23-25 ευρώ στα 30
είναι μια αύξηση της τάξης του 25%. Αυτό τινάζει το κόστος παραγωγής και δεδομένων των χαμηλών τιμών μετά το ρωσικό εμπάργκο και
της κακής φετινής κατάστασης, είναι δύσκολο να ανταποκριθούν οι
παραγωγοί. Δυστυχώς σε μια τόσο κακή συγκυρία, προσπαθώντας να
εκμεταλλευτούν την δυσκολία εύρεσης εργατικών χεριών, λειτουργούν
εκβιαστικά και ανέντιμα απέναντι στους παραγωγούς από τους οποίους
έχουν φάει ψωμί τόσα χρόνια.
-Ποιες είναι οι νεώτερες εξελίξεις στο θέμα της εισόδου εργατών
από την Αλβανία, δεδομένων των περιορισμών και της έγκρισης
που απαιτείται από την αρμόδια επιτροπή και τον κ. Τσιόδρα;
Το βασικό θέμα που συζητούμε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη είναι ο τρόπος που θα μπορέσουν να εισέλθουν στην
χώρα μας οι εργάτες από την Αλβανία. Η πρόταση που έπεσε αρχικά
στο τραπέζι ήταν μέσω της διαδικασίας μετάκλησης. Κατόπιν προσωπικής έρευνας που διενήργησα σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της
τοπικής αποκεντρωμένης διεύθυνσης διαπιστώσαμε ότι η υπηρεσία
μπορεί να διεκπεραιώσει δικαιολογητικά για μόλις 15 άτομα ημερησίως,
που είναι αριθμός ελάχιστος σε σχέση με τις ανάγκες. Επιπλέον το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλό αφού απαιτείται παράβολο 100 ευρώ
και άλλα έξοδα, ενώ θα υπάρξει χρόνος καθυστέρησης με τις προξενικές αρχές. Επομένως αποκλείσαμε αυτή την διαδικασία και προσανατολιζόμαστε είτε στην λύση εισόδου με τουριστική βίζα που είναι ταχεία και
απλή, είτε σε κάποια άλλη λύση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Συγκεκριμένα να υπάρχουν στα σύνορα οι καταστάσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση με τα ονόματα των Αλβανών εργατών που πρόκειται να εργαστούν, να τσεκάρονται στην είσοδο και στην συνέχεια αφού
γίνονται τα τεστ για τον κορωνοϊό να παρουσιάζονται στον αγρότη που

θα τους θέτει σε καραντίνα 14 ημερών εργαζόμενους.
-Κάνατε παρεμβάσεις στον ΟΑΕΔ και στο αρμόδιο υπουργείο
για να απασχοληθεί εγχώριο εργατικό δυναμικό. Υπήρξε κάποια
πρόοδος;
Δυστυχώς η πρώτη μας επιδίωξη ήταν να απασχοληθούν Έλληνες
άνεργοι και γι’ αυτό ζητήσαμε νομοθετική παρέμβαση για τους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας ή του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, δυστυχώς όμως ο κ. Βρούτσης δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο
για να απασχοληθεί αυτό το εργατικό δυναμικό, ενισχύοντας με κάποια
μεροκάματα το εισόδημά τους, χωρίς όμως να χάσουν τα επιδόματα
που λαμβάνουν. Είναι ένα θέμα που αντιμετώπισαν στην Γαλλία, Ιταλία
και Ισπανία και στην χώρα μας είναι ξεκάθαρη ευθύνη Βρούτση που δεν
έγινε τίποτα. Ακόμη και η εξαιρετική πρωτοβουλία του δήμου Βέροιας να
συγκεντρώσει αιτήσεις ενδιαφέροντος από εργάτες γης είχε αποτέλεσμα μόλις 40 άτομα και αυτά δεν γνωρίζουμε αν έχουν την ποιότητα να
ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες εργασίες.
-Ποιες άλλες ενέργειες έχετε κάνει για να καλυφθεί η μεγάλη
ανάγκη σε εργατικά χέρια;
Δεν έχουμε προκαταλήψεις και γι’ αυτό απευθυνθήκαμε στις δομές
φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων για να απασχολήσουμε το εργατικό δυναμικό που βρίσκεται εκεί και διαθέτει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Επίσης
σύμφωνα με πληροφορίες από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
υπάρχουν 12.000 αιτούντες στην Ελλάδα που μπορούν να έρθουν
στην περιοχή μας και να εργαστούν φιλοξενούμενοι σε καταλύματα των
αγροτών και να πάρουν τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις για ενοίκιο και
αγορά οικοσκευής. Σήμερα μάλιστα σε τηλεδιάσκεψη με τους τοπικούς
δήμους θα συζητήσουμε αυτήν την προοπτική προκειμένου να εργαστούν οι μετανάστες και να διακοπούν τα επιδόματα και βοηθήματα που
λαμβάνουν. Παράλληλα είμαστε σε επαφή με εργάτες από τη Ν. Ελλάδα που απασχολήθηκαν στα εσπεριδοειδή, όπως και στη Μανωλάδα

στις φράουλες, που αποδεσμεύονται στο τέλος Μαΐου, προκειμένου να
καλύψουμε την ζήτηση εργατών. Αυτό επιδιώκω προσωπικά να αυξηθεί
η προσφορά εργατικών χεριών για να ελεγχθεί το κόστος.
-Με την ιδιότητά σας ως μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ τι έχετε να
πείτε στους αγρότες που έπαθαν ζημιά στις κερασιές τους την Μ.
Πέμπτη λόγω παγωνιάς;
Έχω ήδη έρθει σε επαφή με τους γεωπόνους του τοπικού καταστήματος ΕΛΓΑ Βέροιας και δυστυχώς μου ανέφεραν ότι οι συγκεκριμένες
ζημιές δεν καλύπτονται από τον κανονισμό. Ωστόσο οι ζημιές είναι
σημαντικές και θα πρέπει να καλυφθούν. Μπορούμε να καταφύγουμε
σε δύο λύσεις. Να υπάρξει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή να
καταφύγουμε σε μια διαδικασία που συστήνεται μια επιστημονική επιτροπή από τον αρμόδιο υπουργό και γνωμοδοτεί αν οι συγκεκριμένες
ζημιές εντάσσονται στις αποζημιούμενες ζημιές. Εμείς θα προωθήσουμε και τις δύο διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι ζημιές που
υπέστησαν οι αγρότες.
-Τι απαντάτε στις χρόνια και δικαιολογημένα παράπονα των
αγροτών για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από
τον ΕΛΓΑ;
Είναι δεδομένο ότι τα οικονομικά του ΕΛΓΑ δεν είναι καλά. Πρέπει
να δούμε την αναδιοργάνωση των δαπανών, την εξέταση του απαρχαιωμένου συστήματος που λειτουργεί ο ΕΛΓΑ σύμφωνα με τα προηγούμενα χρόνια με λιγότερες ζημιές και πολύ προσωπικό. Ακόμη δεν
έχουμε τις εκτιμήσεις για τις περσινές ζημιές του Ιουλίου, γεγονός για το
οποίο δεν φταίνε οι υπάλληλοι, αλλά το σύστημα. Επιπλέον θα πρέπει
να ενισχύσουμε τα ταμεία του ΕΛΓΑ αναίμακτα για τον αγρότη, που
ήδη δυσκολεύεται να καλύψει τις υπάρχουσες εισφορές. Προβλέπεται
η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 20% επί των συνολικών εισπράξεων του ΕΛΓΑ. Αυτό σημαίνει ότι στα περίπου 160 εκατ.
ευρώ εισπράξεις ετησίως κατά μέσω όρο, το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει
να συνδράμει με ένα ποσό περίπου 32 εκατ. ευρώ ετησίως. Από το
2011 και μετά έχουμε λάβει μόλις 4 εκατ. ευρώ και γι’αυτό προσωπικά
θα βάλω μπροστά όλους τους συνεταιρισμούς της Κ. Μακεδονίας προκειμένου να διεκδικήσουμε και να πάρουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα για τα ταμεία του ΕΛΓΑ. Έτσι θα υπάρξουν τα
ταμειακά διαθέσιμα για να αποζημιώνει έγκαιρα τον αγρότη.
-Γιατί δεν προχωρείτε στην αναθεώρηση του κανονισμού του
ΕΛΓΑ, δεδομένου ότι γνωρίζετε τα προβλήματα που δημιουργούνται και δεν επιλύνονται διαφορετικά;
Δεν αγγίζουμε προς το παρόν τον κανονισμό και δεν προχωρούμε
στην αναθεώρησή του, γιατί αυτό σημαίνει πρόσθετες καλύψεις που
προϋποθέτουν περισσότερα χρήματα που θα ανεβάσουν τα έξοδα του
ΕΛΓΑ. Εκτός του κρατικού προϋπολογισμού η μοναδική πηγή εσόδων
είναι οι εισφορές των αγροτών που είναι αδύνατο να αυξηθούν, αφού
ήδη αδυνατούν να πληρώσουν τις υφιστάμενες. Ωστόσο θα πρέπει να
γίνει η αναλογιστική μελέτη και να δούμε τι περιθώρια έχουμε για να
κινηθούμε ανάλογα.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Αγροτικοί Σύλλογοι Δήμου Σκύδρας και Ημαθίας:
Παράλογη και «εκβιαστική» η αύξηση του ημερομισθίου στα χωράφια
Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των ΔΣ των Αγροτικών
Συλλόγων Δήμου Σκύδρας & Ημαθίας, ανακοινώνουν
την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη αύξηση του
ημερομισθίου των εργατών γης, αποσαφηνίζοντας
ότι όσοι έχουν σκοπό να έρθουν από την Αλβανία για
εργασία στην Ελλάδα θα πρέπει να ξανασκεφτούν
την τιμή, την οποία αδυνατούν να πληρώσουν οι αγρότες. Στην ανακοίνωση αναφέρουν:
«ΟΧΙ στην παράλογη και ‘’εκβιαστική’’ απαίτηση
αύξησης του ημερομισθίου στα χωράφια
Τη δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνουμε την πανδημία του κορωνοϊού, με τα έξι χρόνια Ρωσικού
Εμπάργκο να μας εξαθλιώνουν οικονομικά, με τα
έσοδα χαμηλότερα του κόστους παραγωγής και τις
πολύ χαμηλές τιμές που λαμβάνουμε, αλλά και την
αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάθεση των προϊόντων
μας, προστίθεται το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών (Προτάθηκε από τους δύο συλλόγους
η υλοποίηση προγράμματος μέσω ΟΑΕΔ για τους
έλληνες άνεργους), με ότι αυτό συνεπάγεται ,τόσο για την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας όσο και για τη διατροφική επάρκεια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί έρχεται να προστεθεί και αυτό της παράλογης αύξησης του ημερομισθίου, που πήρε δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα , έχοντας ως απώτερο σκοπό τον ‘’εκβιασμό’’ των παραγωγών σε μια ήδη πολύ δύσκολη χρονιά.
Έτσι, καθίσταται σαφές, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αύξηση του ημερομισθίου, καθώς και όσοι εργάτες γης έχουν σκοπό να έρθουν από την Αλβανία για εργασία στην Ελλάδα, με το σκεπτικό της αύξησης
αυτής, είναι προτιμότερο να το ξανασκεφτούν».
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Συναυλία του Γιώργου Καζαντζή και
της Σόνιας Θεοδωριδου στην ΕΡΤ3
Το βράδυ της Πρωτομαγιάς, στις 22.30, θα προβληθεί σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ3, η συναυλία του συνθέτη Γιώργου Καζαντζή με τη σοπράνο
Σόνια Θεοδωρίδου,
με τίτλο «Περί μουσικής…ο λόγος»,
παραγωγής ΕΡΤ3
2019.

ΣΟΦΨΥ:
Επαναλειτουργία του
Κέντρου υποστήριξης
ενηλίκων με ψυχικές
διαταραχές

Στ η ν π ρ ώτ η
τους καλλιτεχνική συνάντηση, ο
Γιώργος Καζαντζής
και η Σόνια Θεοδωρίδου μας ταξιδεύουν στις μικρές
μουσικές τους ιστορίες, με οργανικές
συνθέσεις κι αγαπημένα τραγούδια.
Τους συνοδεύουν
οι εκλεκτοί μουσικοί Δημήτρης Γουμπερίτσης (κόντρα μπάσο), Χρήστος Τάσιος
(κρουστά), Σάκης Λάιος (πνευστά), Στέφανος Σεκέρογλου (βιολί) και
Στέλλα Τεμπρελή (τσέλο).

Ο Σύλλογος Οικογενειών, Φίλων Ψυχικής Υγείας,
ενημερώνει ότι από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2020, θα επαναλειτουργήσει το Κέντρο Υποστήριξης καθημερινά, για
την πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών ψυχοϋποστήριξης – ψυχοεκπαίδευσης – ψυχοενδυνάμωσης τόσο για
τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και για τους
φροντιστές.
Η λειτουργία των ΟΜΑΔΩΝ θα ξεκινήσει αργότερα, με
νέα ενημέρωσή μας.
Κατά τη λειτουργία του Κέντρου θα τηρούνται όλα τα
μέσα προστασίας (απολύμανση χώρου, μάσκες, απολυμαντικά χεριών κ.λ.π.), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
αποφάσεις της πολιτείας.
Ωρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00΄π.μ
– 13.30΄μ.μ. και 16.30΄μ.μ. – 20.30΄μ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2331400426 τις παραπάνω ώρες
και ημέρες.

Σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το Ωδείο της Αρχαίας Αγοράς, ο Γιώργος Καζαντζής μας
γοητεύει ακόμη μια φορά με αγαπημένες δημιουργίες όπως οι «Μέλισσες», «Ήτανε αέρας», «Χειμωνανθός», «Μυστικό», «Σαν καταιγίδα», «Του έρωτα και του ουρανού», «Πνοή του ανέμου», «Φωτιά κι
αλμύρα», «Πολεμιστής».
Εκείνη την βραδιά υπό το φως της πανσελήνου, η μουσική συνάντησε τον λόγο με την ποιήτρια Κική Δημουλά να διαβάζει σε βίντεο
τα ποιήματά της «Πέρασα», «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», «Μαύρη
γραβάτα» και «Χαίρε ποτέ» συνοδεία των κομματιών «Ανοιξιάτικη
Ρομάντζα» και «Ναντίν».
Η σκηνοθεσία είναι του Ιωσήφ Νανάκη και η διεύθυνση παραγωγής του Γιώργου Τζιρμάκη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1. Τον σύζυγό Άγγελο Μασούρα και τις αδερφές Αλεξάνδρα &
Κατερίνα Μασούρα για την οικονομική δωρεά τους εις μνήμην της
πολυαγαπημένης συζύγου και μητέρας Ειρήνης Μασούρα.
Ο Θεός ας την αναπαύσει
2. Τον κ. Γιάννη Σισμανίδη για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση στο έργο μας.
3. Τους κυρίους Αντώνη Ποταμόπουλο και Αντώνη Μουστάκα
για την βοήθεια τους στα πασχαλινά μας έργα.
4. Την κ. Ιφιγένεια Βασιλειάδου που ενισχύει πάντα και με τον
δικό της τρόπο το έργο του Κέντρου.
5. Την κ. Μαρία Ζεμπερίδου για την προσωπική της βοήθεια
στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Αναστολή λειτουργίας τμημάτων
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Μετά την ανακοίνωση από την
πολιτεία συνέχισης της επιβολής
προληπτικών περιοριστικών μέτρων,
που αφορούν και στην λειτουργία
των πολιτιστικών συλλόγων, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού COVID-19
αλλά ταυτόχρονα έχοντας υπόψη
την πραγματική κατάσταση, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα μέλη του συλλόγου
μας συνεχίζεται η ΑΝΑΣΤΟΛΗ λειτουργίας όλων των τμημάτων της λέσχης, μέχρι οριστικής άρσης των μέτρων από την πολιτεία, με γνώμονα το
κοινό καλό.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στη
ΜΗ εξάπλωση του κορονοϊού και να ξεπεράσουμε ανώδυνα και αυτήν τη
δοκιμασία.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Ευχαριστήριο της
«Πρωτοβουλίας για το Παιδί»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1. Την Nova για τη δωρεάν διάθεση της υπηρεσίας «Nova Full pack HD»,
καθώς και στην εγκατάσταση του ανάλογου εξοπλισμού, στις Δομές μακράς
φιλοξενίας «Το Σπίτι της Βεργίνας» και «Στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων». Με τον τρόπο αυτόν η NOVA συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση,
με δημιουργικό τρόπο, των συνεπειών που έχει ο εγκλεισμός στα παιδιά και
τους νέους που φιλοξενούνται στις Δομές και προσφέρει με τα προγράμματά
της μεγάλες δυνατότητες ψυχαγωγίας και επιμόρφωσής τους για την επόμενη
περίοδο.
2.Την κυρία Ιωάννα Κωτσιόφτη και τα παιδιά της Παναγιώτα και Κωνσταντίνο για τη δωρεά ποσού 200€, αντί μνημοσύνου στη μνήμη του συζύγου και
πατέρα τους Ιωάννη.
3.Την Εταιρεία «ΑΣΠΙΣ» για την χορήγηση χυμών.
4.Τις κυρίες Βασιλική Μπρανιώτη και Σοφία Χατζηγεωργίου, για τη δωρεά
ποσού 70€ στη μνήμη Ησαΐας Μαυρίδου.
5.Τον κύριο Χρήστο Σουκιούρογλου για τη δωρεά καθισμάτων για παιδιά.
6.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 60€.
7.Την οικογένεια Γιαπουντζή για τη δωρεά τροφίμων στο Σπίτι της Βεργίνας, στη μνήμη Ελένης Ψωμιάδου.
8.Το κατάστημα γεωργικών προϊόντων Χατζόγλου, για την χορήγηση φυτών και σπόρων.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Φαρμακεία

Πέμπτη 30-4-2020

16:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
16:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 2331025000
16:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξία) 23310-75180
21:00-08:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 10:00, 13:00, 17:30, 20:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 10:00, 14:30, 17:30, 20:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 08:30 , 11:20, 12:00, 15:45, 19:00, 21:15.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 09.30, 12:30, 17:00, 19:30.

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
16:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
12:30
Tηλ. Επικοινωνίας Τοπικών Γραμμών:
2331023334,Τηλ. Επικοινωνίας
Υπεραστικών Γραμμών: 2331022342.
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ΕΛΜΕ
ΗΜΑΘΙΑΣ:
Να αποσυρθεί το
αντεκπαιδευτικό
νομοσχέδιο
Η ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ δηλώνει:
Φοράμε μάσκες αλλά δε μένουμε σιωπηλοί
απέναντι στις αντιλαϊκές - αντιεκπαιδευτικές πολιτικές.
Κλιμακώνουμε τους αγώνες μας για την υπεράσπιση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας για όλους
χωρίς αποκλεισμούς και για πλήρη εργασιακά
δικαιώματα!
Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας,
συμμετέχουμε στο πανελλαδικό κάλεσμα του ΔΣ
της ΟΛΜΕ και καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 30 Απρίλη στη 1μμ στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
NΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ!
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Φρόσω Καρασαρλίδου: Όχι στην
καταστροφή του Βερμίου
Αντί η Βουλή να νομοθετεί
σήμερα την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση έρχεται να
νομοθετήσει, με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, ρουσφέτια,
διαπλοκή και την καταστροφή
του ελληνικού περιβάλλοντος.
Είναι τραγική η επιλογή της
κυβέρνησης το πρώτο νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή,
εν μέσω πανδημίας, να υποτιμά το περιβάλλον ή μάλλον να
έχει ως στόχο το περιβάλλον
και την δημόσια περιουσία
με την πώληση του 51% του
ΑΔΜΗΕ, την κατάργηση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου, κατάργηση
υπηρεσιών περιβάλλοντος και φορέων προστατευόμενων περιοχών,
παρεμβάσεις σε δάση χωρίς έγκριση των δασικών υπηρεσιών, δεκάδες
φωτογραφικές ρυθμίσεις και εξυπηρετήσεις σε ημέτερους.
Οι περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Greenpeace και
WWF μιλούν σε έγγραφό τους για πρωτοφανές περιβαλλοντικό έγκλημα.

Ζητούνται εποχικοί
εργάτες από Συνεταιρισμούς και
Παραγωγούς της Ημαθίας
Οι Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις παραγωγών της Ημαθίας ζητούν ενδιαφερόμενους για να εργαστούν στα αγροκτήματα των μελών τους, τα διαλογητηρια
και κονσερβοποιεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους προσωπικού
σε κάθε συνεταιρισμό:
1)Αγροτ. Συνεταιρισμός Μελίκης κο
Μαγαλιό Θωμά τηλ. 23310 81988
2)Αγροτ. Συνεταιρισμός Ν.Αλιάκμων κο
Γαλάνη Δημήτριο τηλ. 23310 91041 &
91202
3)Αγροτ. Συνεταιρισμός Μέσης
κο
Παναγιωτίδη Θεόδωρο τηλ. 2331041041
& 41227
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4)Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. Κουλούρα
κα Λιολιοπούλου Δήμητρα τηλ. 23310
97700
5)Α.Σ. Βεροίας VENUS GR. Βέροια κο
Μαρκοβίτη Αντώνιο τηλ. 6972913556
6)Α.Ε.Σ. Απ. Παύλου Κουλούρα κα
Πρόγκα Ασπασία τηλ. 23310 24961
7)Αγροτ. Συνεταιρισμός Νέος Απόλλων
κο Γιδιώτη Θωμά τηλ. 23310 97600
8)Αγροτ. Συνεταιρισμός Ξεχασμένης
κο Στογιαννόπουλο Στέφανο τηλ. 23310
39501
9)Αγροτ. Συνεταιρισμός Διαβατού Αγ.
Κωνσταντίνος τηλ. 23310 41190
10)Αγροτ. Συνεταιρισμός ΕΡΜΗΣ Μακροχωρίου κο Βοργιατζίδη Κώστα τηλ.

Υπάρχουν πάνω από εκατόν είκοσι
(120) υπογραφές περιβαλλοντικών
οργανώσεων και πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) υπογραφές πολιτών
που ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Απέναντί στο νομοσχέδιο είναι ακόμη οι Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και οι
εργαζόμενοι σε αυτούς.
Στο πολυνομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη η προστασία του περιβάλλοντος
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο ως ένα ανασταλτικό βήμα προσέλκυσης επενδύσεων. Οι δικλείδες
ασφαλείας για την πρόληψη πιθανής
βλάβης αφαιρούνται. Οι γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών και φορέων περικόπτονται ώστε να εξυπηρετούνται
συγκεκριμένα συμφέροντα, η δημόσια διοίκηση υποκαθίσταται σε όλα τα
στάδια, η αξιολόγηση γίνεται από ιδιώτες.
Και τέλος με το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται η καταστροφή του Βερμίου.
Ενός βουνού που παρόλο το χαμηλό ενεργειακό του φορτίο έχει την “ατυχία” να συνορεύει με το ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ και το δίκτυο της. Το
Βέρμιο έχει ήδη 84 MW και 32 ανεμογεννήτριες και δόθηκε άδεια
-έγκριση για άλλα 340 MW με 100 νέες ανεμογεννήτριες! Οι τοπικές
κοινωνίες της Βέροιας και της Νάουσας με τους φορείς τους και τις
δημοτικές αρχές καλούνται με τον αγώνα τους να αποτρέψουν την
καταστροφή του βουνού μας.

23310 42142
11)Αγροτ. Συνεταιρισμός Αγγελοχωρίου
κο Ακριτίδη Δημήτριο τηλ. 23320 48114
12)Αγροτ. Συνεταιρισμός Νάουσας κο
Οικονόμου Θάνο τηλ. 23320 41751
13)Αγροτ. Συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ
Νάουσας κα Τσαπακίδου Φωτεινή τηλ.
23320 43206
14)Αγροτ. Συνεταιρισμός Επισκοπής
κα Χαριτίδου Μαίρη τηλ. 23320 44494
εσωτ. 3
15)Αγροτ. Συνεταιρισμός ΑΣΟΠ Επισκοπής κο Βασιλεἰου Νίκο τηλ. 23320 44406
16)Αγροτ. Συνεταιρισμός Κοπανού ΜΙΕΖΑ κο Λογγιζίδη Κώστα τηλ. 23320 42900

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πριν λίγες μέρες έφυγε από κοντά μας ο καταξιωμένος
γεωπόνος και συγγραφέας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ.
Καλό σου ταξίδι Δημήτρη, ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον ΜΑΝΩΛΗ
ΛΙΟΛΙΟ και στην σύζυγό του ΔΗΜΗΤΡΑ που με αυταπάρνηση βοήθησαν όλες αυτές τις δύσκολες μέρες τόσο
τον Δημήτρη όσο και την σύζυγό του ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ.
Τα αδέλφια της
Φώτης & Δόμνα Μουχτούρη
Σουλτάνα Σάνδρη
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Σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2020
Συνεδριάζει το Περιφερειακό
Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας
με τηλεδιάσκεψη
Τακτική συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,
την Πέμπτη 30 Απριλίου
2020, στις 12 το μεσημέρι.
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια : Αθηνά
Αθανασιάδου - Αηδονά,
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
-Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
-Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την 387/13-10-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1193/τ. Δ/2003), για την “Παράκαμψη Ελληνιστικής
Πέλλας από ΧΘ 0+000 ως ΧΘ 2+992,85” στα πλαίσια του έργου κατασκευής της νέας Εθνικής Οδού Ν. Χαλκηδόνος – Έδεσσας – Φλώρινας – Γιουγκοσλαβικών Συνόρων, τμήμα Παράκαμψης Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας.
Εισηγητής : Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
-Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Β.Δ. Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης.
Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

«Το τέλος της Καραντίνας»
από την Λίνα Τουπεκτσή
“Μάθε ότι αι συμφοραί των ανθρώπων άρχουσι
και ουχί άνθρωποι των συμφορέων” είπε ο μεγάλος ιστοριογράφος Ηρόδοτος και το μάθημα του
το μάθαμε καλά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε
ολόκληρο τον κόσμο. Μετά από 10 χρόνια θυσιών
της Ελληνικής οικονομίας λόγω της πρωτοφανούς
οικονομικής κρίσης που βιώσαμε νομίσαμε ότι επανερχόμαστε σε καιρούς ευδαιμονίας, οικονομικής
ανάπτυξης και ευμάρειας, ήρθε όμως ο Κορονοίος
να μας υπενθυμίσει ότι τόσο ο άνθρωπος όσο και οι
δομές που έχει οικοδομήσει στην ζωή του δεν είναι
άτρωτες αλλά ως θνητός ο ίδιος, θνητά είναι και τα
συστήματα του.
Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο μάθημα που
πήραμε όμως η επόμενη ημέρα μετά την διαφαινόμενη νίκη του ίου στην χώρα μας πρέπει να έχει
την ελπίδα της πλήρους αποκατάστασης από την
προσωρινή παύση κοινωνικών και οικονομικών
δραστηριοτήτων.
Πρέπει όλοι μαζί πλέον, όπως ομαδικά αντισταθήκαμε στην αόρατη απειλή να προσπαθήσουμε
να ανασυνταχθούμε και να πετύχουμε. Το κράτος πρέπει να θέσει στην διάθεση κυρίως της μικρομεσαίας επιχείρησης εργαλεία που θα εξασφαλίσουν όχι μόνο την επιβίωση της αλλά και την
ανάπτυξη σε ένα νέο μοντέλο που θα περιλαμβάνει ψηφιακές δεξιότητες, ποιότητα προϊόντος, δίκτυα εξαγωγών, ρευστότητα και επενδύσεις. Αλλά και όλοι εμείς ως καταναλωτές έχουμε καταλάβει
πλέον πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή, τις ελληνικές επιχειρήσεις, να
ψωνίζουμε από την γειτονιά μας, την πόλη μας, να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και τον Εθνικό
παραγωγικό ιστό.
Παρά τις δύσκολες συγκυρίες, τον αναμενόμενο μειωμένο εισερχόμενο τουρισμό, τον υγειονομικό κίνδυνο να μην έχει εξαλειφθεί οριστικά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο για
καλύτερα ελληνικά προϊόντα, στηρίζοντας τον Έλληνα μικρομεσαίο.
Εμείς στα Linasexclusive Jewels πεισμώνουμε και υποσχόμαστε ακόμα καλύτερα χειροποίητα
κοσμήματα, ακόμα περισσότερες εξαγωγές, νέο κατάστημα λιανικής στη Βέροια και όλη μας την
ενέργεια στην Εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας. Γιατί ο Έλληνας έτσι είναι όταν
πεισμώνει, πετυχαίνει και εμείς δεν διαφέρουμε από όλους τους άλλους, είμαστε και εμείς αφοσιωμένοι στο να πετύχουμε.

Το πλάνο του Υπουργείου Παιδείας για την
επαναλειτουργία των σχολείων, σε όλες τις βαθμίδες
Το πλάνο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των
σχολείων ανέλυσε χθες η υπουργός Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως, η οποία ανακοίνωσε την ημερομηνία
διεξαγωγής των Πανελληνίων, την παράταση του
σχολικού έτους, αλλά και αναφέρθηκε στα αυστηρά
μέτρα που θα λαμβάνονται στις σχολικές αίθουσες,
που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα όσα γνωρίζαμε.
Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός, η κυβέρνηση έχει συστήσει ένα «συντηρητικό σχέδιο
σε σχέση με κάποιες προτάσεις ειδικών». Εξήγησε
ότι το κάθε βήμα θα αξιολογείται και παρέθεσε αναλυτικά τις ημερομηνίες στις οποίες θα ανοίξουν τα
σχολεία:
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα επιστρέψουν στα
θρανία σταδιακά στις 11 Μαΐου, ενώ οι μαθητές της
Β’ και Α’ Λυκείου, όπως και αυτοί των Γυμνασίων,
επιστρέφουν στις 18 του μηνός.
Όπως ανακοίνωσε, η σχολική χρονιά για γυμνάσια και λύκεια επεκτείνεται έως τις 12 Ιουνίου, ενώ
το νέο σχολικό έτος θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά στα Δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, έκανε λόγο για
«ενδεχόμενο άνοιγμα την 1η Ιουνίου», τόνισε όμως τη λέξη «ενδεχόμενο». «Αν επαναλειτουργήσουν φέτος, θα υπάρξει παράταση
του έτους έως την 30η Ιουνίου».
Πώς θα γίνονται τα μαθήματα
Οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολεία σε εκ περιτροπής υπο-τμήματα με στόχο τη μείωση του συγχρωτισμού εντός της ίδιας
αίθουσας. Η απόσταση μεταξύ μαθητών θα πρέπει να είναι 1,5 μ.
και απώτατος αριθμός μαθητών εντός τάξης τα 15 άτομα.
Εκ περιτροπής διδασκαλία στα δύο υπο-τμήματα. Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει σχολείο το μισό τμήμα και Τρίτη
– Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το
αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να
λειτουργούν καθημερινά.
Θα υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι για τις ημέρες που
οι μαθητές δεν θα είναι σχολείο.
Συνεχίζονται οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν σε αναστολή.
Αντισηπτικά και μάσκες στα σχολεία
Στα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά, θα γίνεται φυσικός εξαερισμός, ενώ προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα.

Παράλληλα, θα προβλεφθούν διαφορετικά διαλείμματα για τους
μαθητές, θα απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων, ενώ θα είναι
προαιρετική χρήση μάσκας στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς μαθητών.
Προ της έναρξης, θα σταλούν στους Διευθυντές των σχολείων
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, σχετικά με αναγκαία
μέτρα προστασίας.
Ειδική μέριμνα, απουσίες
Θα υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα (πρόβλεψη άδειας) για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας
όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ.
Θα υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί
ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από
την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).
Θα προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης για όσους μαθητές έχουν ειδικό λόγο απουσίας από
το σχολείο.
Θα υπάρχει πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας
– Διαδικασία ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.

Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν οδηγιών του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων.
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για Γενικά Λύκεια και 16 Ιουνίου για
τα Επαγγελματικά Λύκεια.
Για τα ΙΕΚ
Η επανέναρξη της λειτουργίας τους ορίζεται για τις 18 Μαΐου.
Ισχύει και εδώ ό περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με
1,5μ. ενδιάμεση απόσταση.
Προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων.
Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι η 30η
Ιουνίου ή 30η Σεπτεμβρίου.
Ημερομηνία επανέναρξης της μαθητείας και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ορίζεται η 18η Μαΐου.
Για το θεσμό της Μαθητείας
Η λήξη του έτους θα γίνει σταδιακά έως τις 15 Νοεμβρίου το αργότερο, αντί για τις 15 Σεπτεμβρίου.
Για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Θα επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο οι μαθητές του Β’ κύκλου
που αποφοιτούν φέτος, ξανά με το όριο των 15 ατόμων ανά τμήμα,
με 1,5 μ. απόσταση.
Οι λοιποί μαθητές θα προαχθούν βάσει της περιγραφικής αξιολόγησης που είχαν λάβει προ αναστολής λειτουργίας.
Το σχολικό έτος θα λήξει στις 30 Ιουνίου.
Για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν
τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Από την 25η Μαΐου, θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.
Επαναλειτουργία εστιών για φοιτητές κλινικών/εργαστηριακών
ασκήσεων.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν. Αναμένεται έκδοση οδηγιών
της Εθνικής Επιτροπής αναφορικά με πτυχές του τρόπου διεξαγωγής τους.
Το ακαδημαϊκό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά.
(in.gr)
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:
Υποχρεωτικός καθαρισμός
οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών
Από την Διεύθυνση περιβάλλοντος και
καθαριότητας
του δήμου Αλεξάνδρειας ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός
πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και
σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από
τα όρια τους, για την υποχρέωσή τους,
να προβούν σε καθαρισμό των χώρων
αυτών – αποψίλωση και απομάκρυνση
βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων
εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων
υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται
μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της – καθώς και στη λήψη
κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που
αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση
του κινδύνου από πυρκαγιά.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των
υπόχρεων και σύμφωνα με το άρθρο
94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010
(Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης»:
1. Ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων
2. Θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών
ανά τετραγωνικό μέτρο.
3. Θα βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
Απαραίτητη εφαρμογή
μέτρων πυροπροστασίας
κατά την αντιπυρική περίοδο
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας κατόπιν:
1. του αριθ. πρωτ. 157 Φ.700.1/14-04-2020 εγγράφου της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας,
2. της αριθ. 9/2000 Πυρ/κης Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κη Διάταξη και ισχύει
και
3. της αριθ. 6/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 180/03-04-2020
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης,
ενημερώνει τους πολίτες ότι:
Α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/2000 Πυρ/κη Διάταξη (όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κη
Διάταξη και ισχύει) και την υπ’ αριθ. 180/03-04-2020
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το άναμμα
και η διατήρηση φωτιάς για οποιοδήποτε σκοπό στην
ύπαιθρο (δάση, δασικές, χορτολιβαδικές, αγροτικές
εκτάσεις κ.λ.π.).

Β. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ το άναμμα φωτιάς στις παραπάνω εκτάσεις:
α) από 1 Μαΐου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020 και
από 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020
κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12η μεσημβρινή
όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 ή 2, μόνο ύστερα από άδεια καύσης από την κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
β) από 1 Ιουλίου 2020 έως και 20 Σεπτεμβρίου
2020 και μόνο στην περίπτωση δεύτερης καλλιέργειας
και εφόσον ο γεωργός – αγρότης προσκομίσει άδεια
από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας.
γ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καύση καλαμιάς (σταχοκαλαμιά, βαμβακιά, καλαμποκιά, ορυζώνες κ.λ.π.) καθ ‘
όλη τη διάρκεια του έτους.
δ) ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η καύση καλαμιάς μόνο έπειτα
από άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν
σχετικής αίτησης του γεωργού – αγρότη απαραίτητα
συνοδευόμενη από σχετική άδεια από την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας
για την αναγκαιότητα της καύσης.
Γ. Στους οικοπεδικούς χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται εντός κατοικημένης περιοχής
ή σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρα από αυτές,
απαγορεύεται παντελώς το άναμμα φωτιάς κατά την
αντιπυρική περίοδο ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Δ. Οι παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται με επιβολή Διοικητικών προστίμων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν.
4662/2020.
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Με επιστολή Τσιφλίδη σε βουλευτές
Ημαθίας και αντιπεριφερειάρχη

Πολιτική παρέμβαση
ζητά ο Δήμος Βέροιας
για την αποζημίωση
και των συμπύρηνων
από των ΕΛΓΑ

Στον αποκλεισμό των συμπύρηνων από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, για το παγετό της 17ης Μαρτίου 2020, αναφέρεται ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, Ηλίας Τσιφλίδης, σε
επιστολή του προς τον Ημαθιώτη υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, τους βουλευτές
Ημαθίας Μπαρτζώκα, Τσαβδαρίδη, Καρασαρλίδου και τον αντιπεριφερειάρχηΚ. Καλαιτζίδη.
Όπως επισημαίνει, παρότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Βέροιας καλεί τους παραγωγούς να προβούν σε
προσωρινές δηλώσεις ζημιάς έως τις 4 Μαΐου, από την πρόσκληση αποκλείονται οι συμπύρηνες ποικιλίες και εντάσσονται μόνο οι πρωιμανθείς ποικιλίες νεκταρινιών και επιτραπέζιων ροδάκινων. Για τον
λόγο αυτό ζητά την παρέμβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία.
Συγκεκριμένα στην επιστολή ο αντιδήμαρχος τονίζει:
«Αξιότιμη κυρία και κύριοι,
Ο παγετός που σημειώθηκε στις 17 Μαρτίου 2020 έπληξε τις καλλιέργειες οπωροφόρων της περιοχής μας.
Με το αριθ. 1184/7-4-2020 έγγραφο του, το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Βέροιας καλεί τους παραγωγούς
να προβούν σε προσωρινές δηλώσεις ζημιάς έως τις 4-5-2020 για τα κτήματα που έχουν πληγεί.
Τόσο όμως από το έγγραφο του ΕΛΓΑ, όσο και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το υποκατάστημα Βέροιας του ΕΛΓΑ, πληροφορηθήκαμε ότι στις παγετόπληκτες ποικιλίες εντάσσονται μόνο οι
πρωιμανθής ποικιλίες νεκταρινιών και επιτραπέζιων ροδακίνων, αποκλείοντας τις συμπύρινες ποικιλίες.
Πλέον, 1,5 μήνα μετά την εμφάνιση του παγετού, είναι ορατές οι επιπτώσεις του και στις συμπύρινες ποικιλίες και ειδικά στην ποικιλία Evert, η οποία έχει υποστεί σημαντική ζημιά σε όλη την έκταση
της Ημαθίας. Επίσης σε ορισμένες περιοχές, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και άλλες ποικιλίες συμπύρινων ροδακίνων, όπως για παράδειγμα η Α37.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες για την ένταξη και των συμπύρινων ποικιλιών στις παγετόπληκτες ποικιλίες.
Αναμένουμε ενημέρωση σας σχετικά με τις νεώτερες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα».

Κεφαλαιοκρατική Κρίση
Γράφει ο
Τάσος Σεβαστιάδης
Αποφάσισα να γράψω μια
σειρά κειμένων που απασχολούν την
πολιτική οικονομία και αναδεικνύουν ότι
η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος
είναι μια κρίση που την γεννάει το ίδιο το
σύστημα και δεν μπορεί να την αποφύγει.
Τα κείμενα θα είναι όσο το
δυνατόν πιο εκλαϊκευμένα για να να είναι
κατανοητά απ’ τον πολύ κόσμο, ώστε να
συνειδητοποιήσει μια σειρά πραγμάτων που έχουν σχέση με τη
ζωή του.
Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η συγκεντροποίηση
των κεφαλαίων είναι τεράστια και να το πούμε απλά: Σαν να υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Αρχίζουμε:
1.
ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Οι άνθρωποι, λοιπόν, φτιάχνουν εμπορεύματα, πουλάνε εμπορεύματα, αγοράζουν εμπορεύματα. Τα πάντα ξεκινούν απ’ τα

εμπορεύματα και καταλήγουν σ’ αυτά. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. Παντού συναντάμε
καθημερινά ένα τεράστιο σωρό εμπορευμάτων. Όλα αυτά τα αντικείμενα έτοιμα προς ΠΩΛΗΣΗ, που ανυπομονούν να αδειάσουν
τις τσέπες μας και έχουν πάνω τους κάτι άσπρες ετικέτες με γνωστά σύμβολα είναι εμπορεύματα. Έτσι εμφανίζονται τα εμπορεύματα, έχοντας στο «κούτελό» τους την τιμή που μιλάει για κατοστάρικα και χιλιάρικα.
Η ετικέτα που αναγράφει την τιμή είναι το κατ’ εξοχήν διακριτικό
γνώρισμα του εμπορεύματος. Αυτή τη συσσώρευση εμπορευμάτων, αυτή τη μάζα αντικειμένων με μαρκαρισμένη τιμή, μπορούμε
να την ονομάσουμε «ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Το εμπόρευμα έχει μια ιδιορρυθμία γιατί διάγει μια διπλή
ζωή. Είναι προϊόν της εργασίας κατασκευασμένο για να χρησιμοποιηθεί, αλλά και για να ανταλλαχθεί. Το προϊόν προς «πώληση»
αποκτά μια ιδιότητα που δεν ανήκει στη φύση του, μπορεί να
ανταλλαχθεί.
Σαν εμπόρευμα το προϊόν δεν είναι μόνο χρήσιμο αλλά και
ανταλλάξιμο. Μια γούνα π.χ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε να
μας προστατεύσει απ’ το κρύο, είτε να κερδίσουμε χρήματα πουλώντας την. Τα μπαχαρικά μπορεί να νοστιμεύουν το φαγητό μας

ή να πωλούνται. Αυτό είναι το ιδιόμορφο χαρακτηριστικό του προϊόντος που είναι εμπόρευμα. Έχει δύο διαστάσεις, δύο όψεις, αυτό
που είναι και αυτό που αξίζει. Το εμπόρευμα δεν είναι απλώς ένα
αντικείμενο, είναι ένα αντικείμενο που φέρει μια τιμή (το ταμπελάκι
που λέγαμε). Ένα εμπόρευμα είναι συγχρόνως αξία χρήσης και
αξία.
Για να αντιληφθούμε την έννοια της αξίας, πρέπει να καταλάβουμε τη σχέση μεταξύ ανταλλακτικής αξίας και της αξίας χρήσης.
Αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία είναι οι δύο όψεις του εμπορεύματος. Οι αντίθετοι πόλοι της διπλής του ζωής. Αξίας χρήσης είναι
οποιοδήποτε πράγμα μας είναι απαραίτητο, χρήσιμο ή ευχάριστο.
Η χρησιμοποίηση των ιδιοτήτων του μας επιτρέπει να ικανοποιήσουμε κάποια ανάγκη ή επιθυμία μας. Σ’ αυτό δεν υπάρχει σίγουρα κανένα μυστήριο. Σαν χρήσιμο προϊόν το εμπόρευμα δεν
έχει ιδιορρυθμίες. Αλλά το εμπόρευμα είναι κάτι πολύ περισσότερο
από μια απλή αξία χρήσης. Πραγματικά χρήσιμο σαν αξία χρήσης
το τριαντάφυλλο είναι κοινωνικό χρήσιμο (δηλαδή ανταλλάξιμο)
σαν εμπόρευμα. Ένα όμορφο μυρωδάτο τριαντάφυλλο πουλιέται
προς 5,00€ και αξίζει όσο 200 γραμμάρια αμύγδαλα.
Με ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ το εμπόρευμα έχει αξία χρήσης και μια ανταλλακτική αξία.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν,
αναπροσαρμόζει τα καθημερινά δρομολόγιά του από 12-3-2020 έως 25-3-2020.

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

2331072.222, 76.615
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
2331350632
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών:
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	2331350634,
2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
Δημοτολόγιο
Ληξιιαρχείο
Πρωτόκολλο
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
Γραφείο Προσωπικού
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου

2333 3 50100
23333 50150
23333 50130
23333 50151
23333 50144
23333 50122
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα Studio 18 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη
και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 75, σε
ημιόροφο , ανακαινισμένη εκ βάθρων, άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς και κλιματιστικό
,  ενοίκιο μόνο 140€.
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 23471 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Οροφοδιαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2000, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με φόντο τον κάμπο,
άψογα συντηρημένο, καινούργια αλουμινίου
κουφώματα   με διπλά τζάμια, με συμμετρική
διάταξη των χώρων, ατομική θέρμανση με σόμπα η κλιματιστικό η  χωρίς θέρμανση και με
πάρκινγκ πυλωτής , ενοίκιο 240€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος,
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί ,
με ανελκυστήρα καινούργιο, 260€, Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-

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

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

οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ
μεγάλο με τηλεχειριστήριο   κλειστό , μεγάλο  
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106395 - Καστανιά ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Ξύλινα, Πάρκινγκ, Κήπο, Ανοιχτωσιά, Μπαλκόνια 10 τ.μ. - Τιμή: 12.000 €
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ,
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλείται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλησης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14023 ΣΤΟ ΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5 χιλ. κοντά πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100
τ.μ., από τον κεντρικό δρόμο τρίτο σε εξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή από 140.000€, τώρα μόνο
70.000€ πραγματικά μισοτιμής , τιμή έκπληξη,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
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ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 15.000€.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο
οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό από
κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8
και τιμή στα  20.000€ μόνο .
κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ.,
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13730 - ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
1350 τ.μ. εντός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά ,
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη, αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

122583 Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλεί-

τ.μ. με πατάρι και υπόγειο

ται μονοκατοικία 80 τ.μ. σε

στη Βέροια, οδός Τρύφωνος

οικόπεδο 1000 τ.μ., με θέα

3. Τηλ.: 6944 024468.

το ποτάμι, και τα δύο μαζί

κία κοντά στο 7ο Δημοτι-

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κατάστημα 170 τ.μ., πλατεία Μ. Αλεξάνδρεου 2, στάση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα. Τηλ.: 6979 083821.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 12.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίου πόλεως 6,6 στρέμματα, 60.000 ευρώ καθαρό,
οδός Ακαδημίας, 100 μέτρα
από το Λύκειο Μακροχωρίου. Τηλ.: 6979 083821.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις
40.000€.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις
γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας
καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά τζάμια
τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι Π ΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ στην
Αγ. Βαρβάρα Βέροιας με τον
πλήρη εξοπλισμό του και σταθερή πελατεία. Πληροφορίες: κα Γεωργία Γαλάνη τηλ.
6908700069.

www.laosnews.gr

ή μεμονωμένα. Τηλ.: 6981
058526.

Χημικούς ή
τεχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρόσληψη η ΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ
- Η ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στον ποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια).
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση
Αγγλικής, ανάλογη εμπειρία. Επιπλέον γνώση Γερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί. Αποστολή πλήρους βιογραφικού
έως 13/03/2020
- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων. Θα συνεκτιμηθούν:
προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή διαβατηρίου) και βιογραφικό στην έδρα της
επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
ή στα παρακάτω: e-mail : info@almifoods.gr
fax: 2333 027806

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ,
μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την
κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το
εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες
δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία   • Εγγυημένες-υψηλές αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της
εταιρείας (www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της
εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  
Για όλα τα έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034 Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6989 592585.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
περιίτερο, στην πλατεία ΚαπεΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ  25 τ.μ.  επιπλωμένο, 120 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  ημιεπιπλωμένο, κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, καλό,
280 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 180 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, καλό, 250 €
ΚΕΝΤΡΟ 50  τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, θέα, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 55 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, ανακαινισμένο, 240 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 60 τ.μ. διαμπερές, άνετο, 190 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 87 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. , ανακαινισμένο, ατομ.λέβητα, 280 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ. σε καλή κατάσταση,
200€
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 380 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 400 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία λουξ, κομπλέ, 500 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 50 τ.μ. καλό, 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €

τανίδη λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.: 6972 670817.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 76 τ.μ. επί της οδού
Γρεβενών 11 και Ερμού γωνία,
πραγματικός λουλουδότοπος,
με καλοριφέρ, κλιματισμό, χώρο
πάρκινγκ, δίχως κοινόχρηστα στη

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6949 215864.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €

Ακροπόλεως, στην καινούργια

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 2 στρέμματα, άρτιο και οικοδομήσιμο,
με νερό, ρεύμα, σε πολύ ωραία
θέση. Τιμή ΜΟΝΟ 30.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητήσιμη).
Κιν.: 6972913645 κ. Τάσος.

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

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

Επιθυμητά Προσόντα:
-Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office (Word, Excel)
-Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
-Πενθήμερη απασχόληση
-Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές
-Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον κωδικό θέσης CSA_19, έως τις 10/06/20.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον Βάλτο
Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι
χώροι για γραφεία, φροντιστήριο, ή εργαστήριο και υπηρεσίες. Είναι ανακαινισμένοι, 2 WC
και λογικό ενοίκιο. Αριστοτέ-

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδηγός με γνώσεις πληροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συνεχές ωράριο, βασικός μισθός. Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com. Πληρ. στο τηλ. 23310
71670, ώρες 11.00-13.00.

λους 18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστικά.
Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 έως
1000 τ.μ. για αντιπαροχή στην πόλη της Βέροιας, εκτός απο Εργατικές κατοικίες. Τηλ.: 6945 122583.

Ο εκδοτικός οίκος Super Course ELT Publishing, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας του,
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα: Customer Service Agent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργατών μας, θα ενημερώνει για τους
νέους μας τίτλους βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρόπους διδασκαλίας.
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
-Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
-Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
-Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
-Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,
ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα, δί-

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

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

πλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σε Ψυγείo

προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με

– Συσκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρε-

βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός,
ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή

σία και Μηχανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα

Δίπλωμα χειριστή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληρο-

κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-

φορίες στον τηλ: 6946437441 πρωινές ώρες.

κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για να εργαστεί ως barista στο κατάστημα Coffee Island της οδού Πιερίων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ.: 6942 456600.
ΠΙΕΡΙΩΝ 178
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην
ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@gmail.com.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός ταξί, Μηχανικός αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικη
αμοιβή. Τηλ. επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900. Ώρες επικοινωνίας::
9:00 με 18:00.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας,

Προσφορές της εβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο

οδηγούς επικαθήμενου και χειριστές
αντλίας σκυροδέματος. Τηλ.: 6948
549279 & 23320 43050.

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο

400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

επεξεργασίας κρεάτων, καθώς και οδη-

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

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

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

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

γός με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ.
23320 42608.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε καφέ-μπαρ. Πληροφορίες: 6980 760244.
ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά
άμεσα τεχνίτες για εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
6947 071526.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για
την παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.:
6974 312313, 6974 814606.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:
23310 76870 & 6932 245383.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για 24ωρη βάση. Τηλ.: 6986 276287.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά, μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973 473304.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος, κοι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.

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

νωνική, αξιοπρεπής, αναζητά σύντροφο έως 68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά για μία ουσιαστική σχέση ζωής.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6996
202971.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

www.mesitikoveria.gr

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

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

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Κορωνοϊός. Με ψάλτη κολλάει. Με Πρω-

τοψάλτη δεν κολλάει…

P Αυτά δεν είναι μέτρα. Είναι διαγώνισμα!
P Αν είναι να μάθουμε απ’ έξω 12 σελίδες
οδηγιών, καλύτερα να μείνουμε σπίτι.
P Θα βγαίνουμε έξω και θα υπάρχει ένας
που θα μετράει αν κρατάμε την απόσταση, σαν
τους διαιτητές σε φάουλ στο τείχος.
P Ήθελα να βγω χθες, αλλά τελικά με
σφύριξαν οφσάιντ.
Κουμπάρα εσύ είσαι; Δεν σε κατάλαβα
από τη μάσκα.

P

P Όπως παλιά από τη μάσκαρα.
P Γκρέκα μασκαρά!
P Στον νέο κόσμο μετά τον ιό, ελπίζω ότι
θα είναι ο Ζήκος που θα παντρεύεται τη Φιφίκα.
P Από τον ιό γλιτώσαμε. Να δούμε τώρα
ποιος αν αυτός ο Τσιόδρας μάς γλιτώσει κι από τα
αδέσποτα.
P Μπαίνεις στην κανονικότητα, όταν ξεκινά τις διαφημίσεις ο Ριχάρδος.
P Κανονικότητα και ρευστότητα πάνε πακέτο.

Πράγματι ο κορωνοϊός βελτίωσε την
ποιότητα της ατμόσφαιρας. Από το σαλόνι
πλέον βλέπω καθαρά το βουνό από τα ασιδέρωτα.

P

P Μπροστά στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ,
παρά τις χλωρίνες και τα απορρυπαντικά. Στο
θέμα της πολιτικής στις ΗΠΑ έχουν επιλέξει την
ανοσία της αγέλης.
P Να μας πουν νωρίς αν γίνει το πανηγύρι στο Αιγίνιο, αλλιώς να πάρουμε από αλλού
τα φετινά βρακιά.
P Και:

Όταν έφευγαν οι Γερμανοί το 1944 ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας βρήκαν την ευκαιρία και μπή-

καν σε μια αποθήκη των Γερμανών και έτρωγαν
ανενόχλητοι. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα της αποθήκης και μπαίνουν μέσα Γερμανοί και μαζεύουν
ό,τι πολύτιμο βρίσκουν. Προλαβαίνει ο Κωστίκας
και κρύβεται σε μία κούτα και ο Γιωρίκας μέσα σε
ένα τσουβάλι.
Οι Γερμανοί άρχισαν να χτυπάνε με τα πόδια
τους τα αποθηκευμένα για να καταλάβουν τι είχαν
μέσα φυλαγμένο. Χτυπάνε ένα κουτί, ‘γαβ γαβ’,
ακούστηκε, ‘σκυλί, άστο!’ είπαν. Χτυπάνε ένα βαρέλι και ακούγεται από μέσα ‘νιαου-νιαου’. Λένε,
γάτες είναι άστες, και πάνε παρακάτω. Χτυπάνε
το κουτί του Κωστίκα, κάνει ο Κωστίκας από μέσα
‘κο-κο-κο-κο-κοοοοο’. Κότες είναι άστες, λένε και
πάνε παρακάτω στο σακί του Γιωρίκα. Κλωτσάνε
το σακί του Γιωρίκα, κι ακούγεται από μέσα:
«Πατάτες»!
Κ.Π.

Παρατείνονται για ένα μήνα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, με απόφαση Βορίδη και Σκρέκα
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός,
Κώστας Σκρέκας αντιλαμβανόμενοι τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας
των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
(COVID-19) παρατείνουν κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ 2020).
Κατόπιν της απόφασης αυτής ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων
ΟΣΔΕ ορίζεται η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2020 αντί της 15ης Μαΐου που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο αντί της 31ης Μαΐου.
Η παραπάνω απόφαση ελήφθη κατόπιν αξιοποίησης του εκτελεστικού Κανονισμού
ΕΕ/2020/501 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και τη διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας.

