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Οι τράπεζες πρέπει να 
βοηθήσουν την κατάσταση

  Η παρουσία της γ.γ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
Χαρούλας Απαλαγάκη στην χθεσινή καθιερωμένη 
ενημέρωση Τσιόδρα-Χαρδαλιά, δείχνει ότι η 
κυβέρνηση καταρχάς χτυπάει την πόρτα των τραπεζών 
για να δώσουν βοήθεια στο φαινόμενο των ουρών 
έξω από τα καταστήματα. Όσο και να προσπαθεί 
η ΕΛ.ΑΣ, το διαπιστώνουμε καθημερινά και στη 
Βέροια, με συνεχείς προειδοποιήσεις των αστυνομικών 
προς τους συνωστισμένους στις ουρές, δεν φαίνεται 
να υπάρχει αποτέλεσμα. Η συνδρομή των τραπεζών 
κρίνεται απαραίτητη και πέρα από τις εκκλήσεις της 
γενικής γραμματέως τους προς το κοινό, θα ήταν 
πιο φρόνιμο να υπήρχε για τις «επικίνδυνες» πρωινές 
ώρες προσωπικό SECUIRITY για να διατηρούνται τα 
μέτρα. Φυσικά αυτό που περιμένει ο κόσμος από τις 
τράπεζες πέρα από την διευθέτηση του ζητήματος με 
τις ουρές, είναι η στήριξη και εύρεση λύσεων στους 
δανειολήπτες που δείχνουν να χάνουν έδαφος και να 
συσσωρεύονται οι οφειλόμενες δόσεις. Το παράδειγμα 
της προηγούμενης οικονομικής κρίσης θα πρέπει να 
οδηγήσει σε έγκαιρες λύσεις, πριν αρχίσουν και σκάνε 
«κανόνια»… 
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
+ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ. Γεροντίου, 

Βασιλείδου μαρτ., Μαρίας Αιγυπτίας

Πρόεδρος συνοριοφυλάκων Ν. Ημαθίας:
Όταν η ψυχή σου θέλει να προσφέρει στην 
πατρίδα εξαφανίζεται η σωματική κόπωση!
ΜεδύναμηψυχήςοπρόεδροςτωνΣυνοριοφυλάκωνΝ.ΗμαθίαςΜιχάληςΤζαφερό-

πουλοςέκανετηνπαραπάνωδήλωσηστηνζωντανήσύνδεσηπουείχετηνπροηγούμε-
νηεβδομάδαμετηνεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99,6.Αναφερόμενοςστηνε-
μπειρίαπουέζησεεπιχειρώνταςμαζίμετουςσυναδέλφουςτουστηνμεθόριοτουΈβρου,
τόνισεότιτοαίσθηματουκαθήκοντοςκαιηθέλησητωναστυνομικώνπουβρίσκονταιστα
σύνοραναπροσφέρουνστηνπατρίδαείναιτόσοέντονα,πουεκμηδενίζουντηνσωματική
κόπωση.Μίλησεγιαπρωτόγνωρεςκαταστάσειςκαιτηνμεγάληέντασηειδικάτιςπρώτες
ημέρες,ενώεπισήμανετηνέντονηπαρουσίατουστρατούκαιτηνάριστησυνεργασίαμε

τηναστυνομίακαιτηνπυροσβεστική.Τόνισεότιλαμβάνονταιμέτραπροστασίας,αφούέρχονταισεσωματικήεπαφήμε
αυτούςπουπροσπαθούνναεισέλθουνκαιμπορείναείναιφορείςτουκορωνοϊού. Τέλοςαπευθυνόμενοςπροςόλους
τουςσυμπολίτεςζήτησενασταματήσουντιςάσκοπεςεξόδουςκαιμετακινήσεις,ώστεναβοηθήσουντοέργοτηςαστυ-
νομίαςπουείναι καθημερινάστουςδρόμουςμεόλες τιςδυνάμειςγια την τήρηση τωνμέτρωνκαι τηνπροστασία των
πολιτών.

Αυτό το Πάσχα μένουμε σπίτι, 
ούτε χωριό, ούτε σούβλες, 

ούτε εκκλησιές

Συνεχίζουμετιςμάχεςσεόλαταμέτωπατουπολέμουπου
άνοιξε ο κορονοϊός.Κινούμαστεσταθεράστους τρεις άξονες,
πουπροσδιόρισεοΠρωθυπουργός,τηνανάσχεσητηςδιάδο-
σης τηςπανδημίας, την ενίσχυση τουσυστήματοςυγείας και
τηστήριξητωνκλάδωντηςοικονομίαςπουπλήττονται,είπετο
μεσημέρι τηςΔευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωποςΣτέλιος
Πέτσας, στην ενημέρωση τωνπολιτικώνσυντακτών και των
ανταποκριτών ξένουΤύπου.Και αφού απάντησε για θέματα
κορονοϊού,πολιτικά,οικονομικάκ.α,αναφέρθηκεκαιστηνμε-
γάληέξοδοτουΠάσχα,όπωςτηνξέραμετόσαχρόνια.

Καιμαςπροετοίμασεσχετικά:«Καθημερινότητα,όμωςείναι
καιηΘρησκεία, ταήθηκαι ταέθιμα,οιπαραδόσειςμας.Κα-
θώςπλησιάζουμετοΠάσχα,αντιλαμβανόμαστεότιφέτοςείναι
αλλιώς.Δενείναιόπωςκάθεχρόνο.

Γιατίφέτος:
-δενθακάνουμεΠάσχαστοχωριό,
-δενθαψήσουμετααρνιάστιςαυλέςμας,
-δενθαεπισκεφθούμετιςΕκκλησιέςμας.
Θα το γιορτάσουμεμένονταςσπίτι και μεΠίστηότι θα τα

καταφέρουμε.Έχουμεμέρεςκαιχρόνιαναγιορτάζουμε.Καμία
μέρα,όμως,δενθαείναιηίδιαταεπόμεναχρόνιααναπότην
επιπολαιότητάμαςχάσουμεένανάνθρωποπουαγαπάμε!Μέ-
νουμεσπίτι!»

ΤηνΚυριακή 29Μαρ-
τίουτοπρωίμετάτηνΑρ-
χιερατικήΘείαΛειτουργία
στηνΙεράΜονήΠαναγίας
ΔοβράΒέροιας,πραγμα-
τοποιήθηκεστοπροαύλιο
τηςΜονής,κεκλεισμένων
τωνθυρών, ΙεράΛιτανεία
τωνλειψάνωνκαιτωνΕι-
κόνωνπουφυλάσσονται
στηνΙεράΜονή.

Λιτανεύτηκαν τεμάχιο
Τιμίου Ξύλου, οι Ιερές
Εικόνες της Παναγίας
Δοβράς,τηςΠαναγίαςΟ-
δηγήτριας και τουΑγίου
Παϊσίου με τον σταυρό
του,τα ΙεράΛείψανατων
Αγίων Ιωάννου τουΠροδρόμου,ΑποστόλουΠαύλου,
Ανδρέου τουΠρωτοκλήτου,Λουκά του Ευαγγελιστού,
ΒασιλείουτουΜεγάλου,ΓρηγορίουτουΘεολόγου,Ιωάν-
νουτουΧρυσοστόμου,ΑθανασίουτουΜεγάλου,Γρηγο-
ρίουτουΠαλαμά,ΘεωνάΑρχιεπισκόπουΘεσσαλονίκης,
ΠαρθενίουΕπισκόπουΛαμψάκου,ΝεκταρίουΕπισκόπου
Πενταπόλεως,ΛουκάΑρχιεπισκόπουΣυμφερουπόλεως,
Ιγνατίου τουΘεοφόρου,Δημητρίου τουΜυροβλήτου,
Παντελεήμονος του Ιαματικού,Θεοδώρου τουΤύρωνος,
Βαβύλα, Χαραλάμπους του Ιερομάρτυρος, Κοσμά του
Αιτωλού,ΓεωργίουτουενΙωανίννοις,Αργυρής,Αντωνίου
τουΒεροιέως,ΔαβίδτουενΘεσσαλονίκη,Σεραφείμτου
Σάρωφ,ΓεωργίουτουΚαρσλίδη,ΠαρθενίουτουενΚου-
δουμάΚρήτης,ΑμφιλοχίουτουενΠάτμω,Νικηφόρουτου

Λεπρού,ΣοφίαςτηςΚλεισούραςκαιφιαλίδιομεαίματου
ΟσίουΠορφυρίου.

Επίσης λιτανεύτηκε οΣταυρός τουΑγίουΚοσμά του
Αιτωλού,μετονοποίοοΆγιοςσταύρωσετατέσσεραση-
μείατουορίζοντακαιλύτρωσετοχωριόΠολυδένδριαπό
τηνεπιδημίατηςπανώληςκατάτοπέρασματουαπότην
επαρχίαμας.

Στην διάρκεια της ΙεράςΛιτανείας αναγνώστηκαν
ειδικές ευχές υπέρ καταπαύσεως της πανδημίας του
κορωνοιού, υπέρ ιάσεως τωνασθενούντων και ενισχύ-
σεωςτωνεργαζομένωνστοντομέατηςΥγείας.Στοτέλος
πραγματοποιήθηκε δέηση εις τηνΥπεραγίαΘεοτόκο
υπέρδιαφυλάξεως τωνσυνόρων τηςπατρίδος μας και
ενισχύσεωςτουστρατούκαιτωνσωμάτωνασφαλείας.

ΟκορωνοϊόςμαςθύμισεότιυπάρχουνΈλληνες
απανταχούτηςγης!

Τις τελευταίες εβδομάδες τα τηλεοπτικά κα-
νάλια κάνουνσυνδέσεις μεπολλές χώρες του
εξωτερικού,πουδοκιμάζονται από τηνπανδη-
μία του κορωνοϊού.Ακόμη και στηνπιο ξεχα-
σμένηγωνιάτουπλανήτη,έχουνβρειΈλληνες
που ζουν και εργάζονται και μεταφέρουν το
τι βιώνουν.Ακόμηπιο σημαντικό το γεγονός
ότι βλέπουμεΈλληνες επιστήμονες και ειδικά
γιατρούςσευψηλέςθέσειςσεόλητηνΕυρώπη
καιτιςΗΠΑ,ναδίνουνμάχησενοσοκομείατης
Ν.Υόρκης, τηςΒαρκελώνης, τουΜιλάνο κ.α.
ενώπολλοίαπόαυτούςσυμμετέχουνενεργάσε
ερευνητικές ομάδεςπουμάχονται ναβρουν το
φάρμακοήτοεμβόλιογιατονιό.Γιαμιαακόμη
φοράσυνειδητοποιούμεότιαπανταχούτηςγης
υπάρχεικαικάποιοςΈλληνας!

Στα 50 ευρώ το όριο των ανέπαφων πληρωμών…
Προσοχή στις κάρτες!!!

ΑυξήθηκεαπότηνπερασμένηΔευ-
τέρα και μέχρι τηνΚυριακή31Μαΐου
2020, το όριο τωνανέπαφωνσυναλ-
λαγών με κάρτες πληρωμών, χωρίς
να χρειάζεται το pin μας και από 25
ευρώπου ίσχυε μέχρι σήμερα, πάει
στα 50 ευρώ.Όμωςμαζί με το όριο,
αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ανεβαίνει
καιηόρεξητωνεπιτήδειωνγιακλοπές
πορτοφολιώνκαι τσαντών,αφούπλέ-
ον θα μπορούν νασηκώνουν με την
κάρτα μας τα διπλάσια χρήματα.Και
βέβαια, για να αρπάξουν μια τσάντα
θαπλησιάζουνμεεπιθετικέςδιαθέσεις
τα υποψήφια θύματα στους έρημους
αυτή τηνπερίοδο δρόμους…Το νου
μαςκαιεμείςκαιηΑστυνομία!

ΛιτανείαστηΜονήΠαναγίαςΔοβρά
γιατηνκατάπαυσητηςπανδημίας



«Ξεκλειδώνει» κονδύλιο για την κατασκευή ρολογιού 
–επιτέλους- στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας

Σε καλό δρόμο 
βρίσκεται η γέφυρα 
Κούσιου και καλώς 
εχόντων των πραγ-
μάτων το καλοκαίρι 
αναμένεται να ολο-
κληρωθεί και πολύ 
πιθανόν να γίνουν 
και τα εγκαίνια. Ό-
μ ω ς ,  όπω ς  όλα 
δείχνουν, ο Δήμος 
Βέροιας, ετοιμάζε-
ται να υλοποιήσει 
και ένα ακόμα έργο, 
που αποτελεί έργο 
«ψυχής» για τους 
Βεροιώτες που χρό-
νια τώρα (περίπου 
95) περιμένουν να α-
κούσουν τον ήχο του 
ρολογιού στην (κατ’ 
ευφημισμό) Πλατεία 
Ωρολογίου.

Ένα θέμα, που 
σε κάθε προεκλογική 
περίοδο, περιλαμβά-
νεται είτε στην κριτική της αντιπο-
λίτευσης, είτε στις προγραμματικές 
θέσεις όλων των υποψήφιων δη-
μάρχων και συνδυασμών. Και κάθε 
χρόνο, με όποια δημοτική παράταξη 
στο τιμόνι του Δήμου, η Πλατεία ό-
χι μόνο δεν αποκτά το ρολόϊ της, 
αλλά γίνεται ακόμα χειρότερη αφού 
το «στολίδι» της, δηλαδή το παλιό 
άδειο δικαστικό μέγαρο, βεβηλώνε-
ται και καταστρέφεται καθημερινά, 
ενώ ο χώρος της πλατείας παραμέ-
νει αφιλόξενος καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, με ελάχιστες εξαιρέσεις 
κάποιων εκδηλώσεων που διοργα-
νώνονται στην Πλατεία.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, μετά την 
δυσαρέσκεια των πολιτών και την 
αυστηρή κριτική τους στο Δήμο για 
κακόγουστες επιλογές και αισθητικές παρεμβάσεις, ο δήμαρχος έχει προχωρήσει τις διαδικασίες και αναμένεται να «ξεκλειδώσει» ένας σχετικός κωδικός κονδυλίου, ώστε να αποκατασταθεί κατ’ αρχάς η υπάρχουσα εδώ κι 
χρόνια τσιμεντένια βάση πάνω στην οποία θα στηθεί το ρολόϊ, και να ακολουθήσει άμεσα ο διαγωνισμός κατασκευής νέου ρολογιού, σύγχρονης αισθητικής, όσον αφορά τον εικαστικό σχεδιασμό του, αφού η παραδοσιακή 
μορφή (φωτο) δεν φαίνεται να υποστηρίζεται, σύμφωνα με «κύκλους» από το περιβάλλον της Δημοτικής Αρχής. Ήδη από χθες – και παρά τις δύσκολες «παγωμένες» εργασιακά και οικονομικά ημέρες και τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί λόγω κορωνοϊού, ο Δήμος Βέροιας, θέλοντας να συμβάλει και στην ψυχολογία των πολιτών, την επόμενη μέρα, έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία συμμαζέματος της Πλατείας με εργασίες καθαριότητας των φρεα-
τίων, του σιντριβανιού και της βάσης του –αναμενόμενου- Ρολογιού, ενώ, λόγω της άνοιξης ετοιμάζονται και τα μεγάλα άδεια παρτέρια της Πλατείας με το κατάλληλο χώμα, για να φυτευθούν εποχιακά λουλούδια, και να γίνει 
πιο ελκυστική η γκρίζα Πλατεία, μετά και την μαυρίλα και απομόνωση τω ανθρώπων από την πανδημία.

Παραμένουμε λοιπόν σε αναμονή της ανακοίνωσης, από τον Δήμο, για το έργο κατασκευής του ρολογιού στην πιο εμβληματική, αλλά δυστυχώς παραμελημένη, Πλατεία της Βέροιας.
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Το 50% του μισθού τους 
καταθέτουν στη Φιλόπτωχο, 

οι έμμισθοι αιρετοί 
της Διοίκησης του Δήμου Βέροιας 

-Ως ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης 
στους δημότες που πλήττονται περισσότερο 

Από τον Δήμο Βέροιας γνωστοποιείται ότι, απέναντι στην ανά-
γκη να συνεισφέρει ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί στη μάχη 
ενάντια στο κορονοϊό και τις επιπτώσεις του, με πρωτοβουλία του 
Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, όλοι οι έμμισθοι 
αιρετοί της Διοίκησης του Δήμου Βέροιας, για τους επόμενους 
δυο μήνες, πρόκειται να καταθέσουν το 50% του μισθού τους στη 
«Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας» για την ενίσχυση του 
συσσιτίου που καθημερινά προσφέρεται σε όλο και περισσότε-
ρους συμπολίτες μας λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών 
κατά την περίοδο της πανδημίας. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται 
να μεταφραστεί σε επιπλέον 2.500 μερίδες μηνιαίως για κάθε ένα 
από τους επόμενους δυο μήνες.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Δήμος Βέροιας, μέσω των υπη-
ρεσιών του, και πέραν των διανομών που ήδη πραγματοποιεί, θα 
αναλάβει τη διανομή κατ’ οίκον ενός σημαντικού αριθμού μερίδων 
του συσσιτίου που προορίζονται προς ευπαθείς κοινωνικές ομά-
δες (ηλικιωμένους, ΑμΕΑ κτλ) και συμπολίτες μας που δεν μπο-
ρούν να μετακινηθούν. 

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Αιρετή Διοίκηση του Δήμου Βέροιας εκφράζει την έμπρακτη συμπα-
ράσταση και αλληλεγγύη της προς τους δημότες της πόλης που πλήττονται περισσότερο από τις 
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι στη μάχη αυτή κανείς δεν πρέπει να 
αισθάνεται μόνος του.  

Ενημερωτικό σημείωμα προς 
τους δημότες αποστέλλει μέσω των 
τοπικών ΜΜΕ, ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι για την αντιμε-
τώπιση των αρνητικών συνεπει-
ών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιο-
ρισμού της διάδοσής του είναι ουσι-
ώδους σημασίας η λήψη όλων των 
απαιτούμενων μέτρων προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι η διαχείριση 
των αποβλήτων πραγματοποιείται 
αποτελεσματικά, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία. Ό-
πως αναφέρει: «Αυτό επιτυγχάνεται 
με την ανάπτυξη ορθών πρακτικών στον τομέα της 
διαχείρισης αποβλήτων για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της πανδημίας και του  περιορισμού της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

     Την περίοδο που διανύουμε είναι γενικευμένο 
το φαινόμενο η χρήση  μέσων πρόληψης για την α-
ντιμετώπιση του κορωνοϊού (μάσκες, γάντια κλπ), τα 
οποία ως μιας χρήσης αντικείμενα, απορρίπτονται κα-
θημερινά, αλλάζοντας την εικόνα και τη σύσταση των 
αστικών αποβλήτων».

Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά 
(χωρίς κρούσμα covid-19)
-Τα γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης Δ Ε 

Ν ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΚΑΤΩ.

-Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια 
μιας χρήσης   ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-
ΝΤΑΙ  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ 
ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ. 

-Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας 
χρήσης και άλλα μολυσμένα από-
βλητα τα 

συλλέγουμε σε σακούλες απορ-
ριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο 
το  δυνατόν καλύτερα. 

-Πετάμε αυτές τις σακούλες μό-
νον στον ΠΡΑΣΙΝΟ και μετά κλείνου-
με καλά το καπάκι του κάδου. 

-ΔΕΝ πετάμε ποτέ στις αποχετεύ-
σεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.                          

-ΔΕΝ αφήνουμε τις σακούλες έξω 
από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει βρίσκουμε 
κάποιον παρακείμενο.

-ΔΕΝ βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, 
στρώματα), κλαδέματα, απόβλητα κατασκευών, εκ-
σκαφών και κατεδαφίσεων στους δρόμους ή έξω από 
τους κάδους. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον 
Δήμο για την παραλαβή τους. 

-Συνεχίζουμε κανονικά να συλλέγουμε τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά.

Η αρμόδια αντιδημαρχία, κάνει έκκληση για την πι-
στή εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, στην καθημε-
ρινή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, ώστε 
να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία και να περιοριστεί η 
εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 
ανακύκλωσης και περιβάλλοντος: 

«Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό»
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 10:00, 13:00, 17:30, 20:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 10:00, 14:30, 17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ

07:00, 08:30 , 11:20, 12:00, 15:45, 19:00, 21:15.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 09.30, 12:30, 17:00, 19:30.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
16:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
12:30
Tηλ. Επικοινωνίας Τοπικών Γραμμών: 
2331023334,Τηλ. Επικοινωνίας 
Υπεραστικών Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΠΟ 30-3-2020 

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Συνεχίζεται η έρευνα για την 

επιλογή σεναρίου κινητικότητας 
του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας 

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 9 Μαρτίου η δεύτερη θεματι-
κή διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) της πόλης της Αλεξάνδρειας με τη συμμετοχή φορέων της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έργου προχώρησε στη διαμόρφωση τριών εναλλα-
κτικών σεναρίων για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της 
πόλης.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτε-
ραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. 
Θα αποτελέσει δηλαδή τον οδηγό στον οποίο θα βασιστεί ο δήμος προκειμένου να 
εφαρμόσει και να υλοποιήσει νέα έργα και ρυθμιστικές διατάξεις στο σύνολο των 
υποδομών του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

Για τη διαμόρφωσή τους, η ομάδα έργου προχώρησε σε εκτεταμένη συλλογή 
δεδομένων για την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης 
και αξιολόγησε τις ανάγκες και τα προβλήματα του συστήματος που επισημάν-
θηκαν κατά της διάρκεια της 1ης και 2ης θεματικής διαβούλευσης από το δίκτυο 
εμπλεκομένων φορέων.

Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, και 
αφού διαβάσετε και μελετήσετε τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, 
να επιλέξετε το σενάριο που θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας και θα είναι αυτό που θα χα-
ρακτηρίζει το σύνολο των μελλοντικών μετακινήσεων.

Σύνδεσμος  έρευνας: https://docs.google.com/forms/d/1SIzMez1qWm7CYIwl8
Y8HYC2hYrFd0VSM3SjCS3yY95U/edit

Η συμμετοχή όλων των Δημοτών κι ιδιαίτερα των κατοίκων της πόλης της Αλε-
ξάνδρειας θεωρείται απαραίτητη! Ημερομηνία λήξης των συμμετοχών η 10η Απρι-
λίου, ώστε να προκύψει ένα ικανοποιητικό δείγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε και την πύλη του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας όπως και τη σελίδα του ΣΒΑΚ Αλεξάν-
δρειας στο Facebook.

Η  Ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του δήμου 
Βέροιας, παίρνοντας θέση απέναντι στην αναγκαιότητα της εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, επισημαίνει τα εξής:

«Η εξάπλωση του ιού COVID-19 στη χώρα μας και σε όλο 
τον κόσμο προκαλεί δικαιολογημένα την ανησυχία όλων μας. 
Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ακολουθού-
με τις οδηγίες των επιστημόνων και ταυτόχρονα δεν αφήνουμε 
τον φόβο να κυριαρχήσει.

Μένουμε σπίτι αλλά κυρίως μένουμε δυνατοί αναπτύσ-
σοντας την αλληλεγγύη που είναι πολύτιμη για να σταθούμε 
όρθιοι την επόμενη μέρα.

Τα παιδιά μας και εμείς δεν βρισκόμαστε σε διακοπές. Είναι 
πολύ πιθανό η κατάσταση στα σπίτια μας να δυσκολεύσει α-
κόμα περισσότερο, αφού πολλοί γονείς μπορεί να έχουν μείνει 
χωρίς μισθό, να δουλεύουν με ελαστικά ωράρια, με εξαντλητι-
κούς ρυθμούς ή ακόμα και να έχουν απολυθεί.

Αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει πλήρως απο-
διαρθρώσει τις ζωές μας και  το εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των μαθητών, ειδικά 
αυτών που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές. Τα παιδιά 
μας χάνουν την καθημερινή τους επαφή με τους συμμαθητές 
τους, σταματούν τις δραστηριότητες που είχαν πριν, και γενικά, 
αλλάζει απότομα η καθημερινότητά τους. Κατά συνέπεια χρει-
άζονται θετική υποστήριξη ώστε να διαχειριστούν αυτή τη νέα, 
δύσκολη κατάσταση.

 Αντιλαμβανόμενοι την ανησυχία όλων των γονιών για τη 
συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (κάλυψη της ύλης αλ-
λά και την ολοκλήρωση της τρέχουσας σχολικής χρονιάς), την 
δυσκολία απασχόλησης των παιδιών στο σπίτι με τρόπο που 
δεν θα τους αποκόψει από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Θέλουμε ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών να γεμίσει εποι-
κοδομητικά και η εκπαίδευση από απόσταση να είναι αποτε-
λεσματική και να λειτουργήσει ισότιμα για όλους τους μαθητές 
της χώρας με  ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές της Γ λυκεί-
ου. Φυσικά, επισημαίνουμε ότι η όποια διαδικτυακή διδασκα-
λία δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση με φυσική παρουσία και 
θα μας βρει αντίθετους κάθε σκέψη ή απόπειρα για γενίκευση 
αυτής της μορφής εκπαίδευσης και μετά την πρωτόγνωρη κρί-
ση που βιώνουμε.

Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές διεκδικούμε 
ουσιαστικά μέτρα για να μην γίνει η διαχείριση της πανδημίας 
αφορμή για να μεγαλώσουν περεταίρω οι κοινωνικές και μορ-
φωτικές ανισότητες.

Για  τους  παραπάνω  λόγους  απαιτούμε  ΤΩΡΑ  το Υπουρ-
γείο Παιδείας:

Να εξασφαλίσει, με ενιαίο τρόπο, την αξιοποίηση των διά-
φορων εργαλείων ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 
Να εξασφαλίσει ΤΩΡΑ όλα τα αναγκαία μέσα σε κάθε μαθητή: 
δωρεάν σύνδεση γρήγορου Internet και ένα δωρεάν tablet. 
Καμία διακοπή ρεύματος ή σύνδεσης στο διαδίκτυο για κανένα 
σπίτι.

Μέριμνα ώστε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να λάβει υπό-
ψη τις ειδικές ανάγκες των μαθητών που είναι ενταγμένοι σε 
τμήματα ένταξης ή είχαν παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη.

Να μειωθεί και να ανακοινωθεί άμεσα η ύλη της φετινής Γ 
ΓΕΛ στις πανελλαδικές. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να ανα-
κουφίσει από το άγχος των παιδιών που δίνουν φέτος πανελ-
λαδικές. Τα διάφορα σενάρια για παράταση του σχολικού έτους 
και εξετάσεις το καλοκαίρι, κάτι που δεν μπορούμε να προβλέ-
ψουμε λόγω της επιδημίας, γεμίζουν ανασφάλεια και  επιπλέον 
άγχος τα παιδιά μας.

Να ξεκινήσει η λειτουργία εκπαιδευτικών καναλιών, που θα 
προβάλλουν προγράμματα ειδικά για μαθητές όλων των ηλικι-
ών με ταινίες, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα που θα σχετίζονται με τα σχολικά αντικείμενα και με 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Μέσω της δημόσιας τηλεόρα-
σης, και με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, να προβάλλονται 
καθημερινά ειδικές ενημερωτικές εκπομπές με την παρουσία 
εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών ώστε 
να στηριχθούν οι γονείς στη διαχείριση των δύσκολων κατα-
στάσεων που βιώνουν οι ίδιοι και τα παιδιά.

Να κλείσει η πόρτα σε κάθε ιδιωτική εταιρεία, χορηγό και 
επίδοξο επενδυτή, φορέα της Τοπικής Διοίκησης που αξιοποιεί 
την “κρίση” ως ευκαιρία για να βάλει χέρι στο Δημόσιο σχολείο. 
Κάθε πρόγραμμα, κάθε υποδομή και τεχνολογική εφαρμογή με 
ευθύνη και αποκλειστική χρηματοδότηση του κράτους.

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για πλήρη αποζημίωση ό-
λων των γονιών που έχουν καταβάλει προκαταβολή ή ολόκλη-
ρο το ποσό της σχολικής εκδρομής που ακυρώθηκε..

 Σήμερα δίνουμε τη μάχη για να μην πληρώσουμε τα σπα-
σμένα της πανδημίας εμείς και τα παιδιά μας. Όταν ανοίξουν 
τα σχολεία, το πρώτο ζήτημα είναι να κατανοήσει το Υπουργείο 
Παιδείας ότι τα παιδιά μας δεν ήταν σε διακοπές. Θα χρειαστεί 
ομαλή μετάβαση στην εκπαιδευτική μορφωτική διαδικασία. Θα 
χρειαστεί να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι πληγές 
της κρίσης. Το σχολείο είναι γνώση, είναι όμως και παρέα, 
φιλίες, έρωτας, χαρά. Για αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί 
άμεσα στον προβληματισμό και στη συζήτηση η σημασία να 
μην πραγματοποιηθούν προαγωγικές εξετάσεις στα Γυμνάσια 
και στα Λύκεια. Δεν είναι αυτό που θα λείψει φέτος για να χα-
ρακτηρίσουμε μια σχολική χρονιά ολοκληρωμένη!

Εννοείται ότι τα κενά που αντικειμενικά θα προκύψουν στη 
γνώση πρέπει να αντιμετωπιστούν κεντρικά σχεδιασμένα, με 
κρατική ευθύνη και κυρίως με ορθό παιδαγωγικό τρόπο.

Το μάθημα, εξάλλου, που καλούνται να πάρουν τώρα τα 
παιδιά μας, είναι πιο δύσκολο και πιο μεγάλο. Ας τα βοηθή-
σουμε, τουλάχιστον, να καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα, 
με όσο το δυνατόν λιγότερα τραύματα και νιώθοντάς μας δί-
πλα τους, με εν συναίσθηση

Καλούμε  τους  γονείς να τηρούν τα μέτρα προστασίας χω-
ρίς  όμως  να απομονωθούν και κυρίως χωρίς να αποδεχθούν 
τις προσωρινές αναγκαίες λύσεις ως μόνιμες». 

 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ:  
Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για ισότιμη 

εκπαίδευση των μαθητών στις νέες συνθήκες    

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Άναψε το πράσινο φως» 
ο ΕΛΓΑ και για 2η δόση 

αποζημιώσεων 
στους παραγωγούς

 εντός του Απριλίου»  
Μετά και την σχετική ΣΗΜΕΡΙΝΗ (31 

Μαρτίου 2020) δήλωση του Πρόεδρου 
του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, ο Αν. 
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας της ΝΔ κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης εκφράζει την μεγάλη του ικανο-
ποίηση για τη δέσμευση του Προέδρου 
του Οργανισμού ότι ΠΕΡΑΝ των 22 εκατ. 
ευρώ που θα καταβληθούν από την 1η 
Απριλίου ως αποζημιώσεις σε καταστρο-
φές φυτικού και ζωικού κεφαλαίου του 
έτους 2019, ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΔΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ για όλες τις νέες 
εκθέσεις εκτιμήσεων οι οποίες θα έχουν 
εκκαθαριστεί.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσαβδαρίδης, 
«μετά τα πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, που 
θα πιστωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες 
στους λογαριασμούς των πληγέντων από 
τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα παραγωγών της Ημαθίας, η Διοίκηση του ΕΛΓΑ, 
αφουγκραζόμενη την αγωνία του πληγέντος κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής 
αλλά και όλων ημών που από την αρχή σταθήκαμε δίπλα στις δίκαιες διεκδικήσεις 
του, «ανάβει το πράσινο φως» για ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, 
σημαντική οικονομική ανάσα βιωσιμότητας για τις καλλιέργειες των δοκιμαζόμενων 
παραγωγών μας.»

Ανακοίνωση από την «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟ Α.Ε.» για την έκδοση Αδειών 

Διέλευσης ειδικών οχημάτων
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ενημερώνει ότι οι επικοινωνίες σχετικά με την έκδοση Αδειών Διέλευσης υπέρ-

βαρων / υπερμεγέθων οχημάτων και μηχανημάτων έργων (για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται 
η χορήγηση ειδικής άδειας βάσει του ‘Αρθρου 53 του Κ.Ο.Κ), μέχρι νεότερης πληροφόρησης θα γίνονται 
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: VPermits@egnatia.gr

Η έκδοση των Αδειών Διέλευσης πραγματοποιείται κανονικά μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής για Η-
λεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Διέλευσης και παραλαβή των σχετικών Αδειών (VPMS Web Application) στη 
σελίδα: https://vpms.egnatia.gr
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Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προχώρησε το τελευ-
ταίο διάστημα  σε σημαντικές πρωτοβουλίες και 
στη λήψη μέτρων κοινωνικής στήριξης και φροντί-
δας για ευάλωτους οικονομικά πολίτες, ευπαθείς 
ομάδες και ηλικιωμένους,  που έχουν άμεση α-
νάγκη σε βασικά είδη διατροφής και φάρμακα, σε 
υπηρεσίες και  υποστήριξη λόγω των δυσχερειών, 
που έχουν προκύψει από τη λήψη έκτακτων μέ-
τρων για την προστασία από τον κορονοϊό. 

Οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα στήριξης που 
ήδη είναι σε εφαρμογή είναι τα εξής: 

-Συσσίτιο σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: Ο 
Δήμος Νάουσας και το  Νομικό Πρόσωπο  Κοι-
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με την 
συνδρομή δύο ξενοδοχείων της περιοχής, των 
εργαζομένων του δήμου και του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι», ξεκίνησε πρόσφατα την πα-
ρασκευή και διανομή φαγητού  σε συμπολίτες μας 
που το έχουν ανάγκη. Ήδη από σήμερα, Δευτέρα 
30 Μαρτίου, θα διανέμονται μερίδες φαγητού σε 
70 δημότες που ανήκουν σε αδύναμα κοινωνικά στρώματα. 

Στο εγχείρημα αυτό συνδράμει σημαντικά το «Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο», καθώς και παραγωγοί και έμποροι οπωροκηπευτικών 
που έχουν προσφέρει αγαθά για την προετοιμασία των γευμά-
των.  Ο  Δήμος Νάουσας καλεί φορείς και εθελοντές, εφόσον το 
επιθυμούν να συμβάλλουν στο σημαντικό αυτό εγχείρημα για τους 
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. (Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να καλούν τον αριθμό 23320 52309).

-«Καλάθι αλληλεγγύης»: Ο Δήμος Νάουσας ξεκινά από σήμερα 
Δευτέρα 30/03/2020 να συγκεντρώνει  τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης, τα οποία θα διατίθενται στους συμπολίτες μας που αδυ-
νατούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα αγαθά και είδη πρώτης 
ανάγκης. Στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ του Δήμου οι πολίτες 
μπορούν να προσφέρουν βασικά είδη διατροφής και υγιεινής 
για το «Καλάθι Αλληλεγγύης». Τα είδη πρώτης ανάγκης  που θα 
συγκεντρώνονται θα δοθούν σε άπορους και αδύναμους οικονο-
μικά πολίτες και οικογένειες που τα έχουν άμεση ανάγκη, ενώ σε 
περίπτωση που θα υπάρχει πλεόνασμα τροφίμων από τις δωρεές 
των δημοτών, αυτά θα διατίθενται για την παρασκευή φαγητών στο 
συσσίτιο του Δήμου. 

-«Βοήθεια στο Σπίτι – Κανείς Μόνος στο Σπίτι»: Το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης  του Δήμου Νάουσας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δημιούργησε 
εδώ και μια εβδομάδα την Προσωρινή Υποστηρικτική Δομή Κοινω-
νικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης για ηλικιωμένα άτομα και άτομα 
ευπαθών ομάδων,  με την παροχή υπηρεσίας ειδών πρώτης ανά-
γκης και συγκεκριμένα τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και πιστο-
ποιητικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για την εξυπηρέτησή 
τους στα τηλέφωνα: Γραφείο «Βοήθεια στο σπίτι Νάουσας»  23320 
52039,  Γραφείο «Βοήθεια στο σπίτι Ανθεμίων» 23320 52820, 
«Βοήθεια στο σπίτι Ειρηνούπολης» 23323 50613 και 23323 50623. 
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι ή οικείοι τους που έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό  μήνυμα στην  η-
λεκτρονική διεύθυνση kapinaoussas@yahoo.gr. 

-Ψυχολογική Υποστήριξη ηλικιωμένων, ευπαθών ομάδων και 

δημοτών: 
- Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου 
Νάουσας σε συνεργασία με την κ. Ευγενία 
Λεπίδου (τηλέφωνο 6976168407) ξεκίνησε 
από τις 23/03/2020 να  παρέχει τηλεφωνική 
ψυχολογική υποστήριξη σε ηλικιωμένους 
που χρήζουν βοήθειας για την αντιμετώπιση 
δυσχερειών λόγω του υποχρεωτικού εγκλει-
σμού στο σπίτι. 

- Παράλληλα, ο Δήμος Νάουσας σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Δημούλα παρέχει 
από τις 17/03/2020 τη δυνατότητα ψυχολογι-
κής  υποστήριξη ευπαθών ομάδων και όλων 
των δημοτών  για την αντιμετώπιση δυσχε-
ρειών λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού 
στο σπίτι. Πληροφορίες στην κ. Νατάσα Λο-
γδανίδου, ψυχολόγο (6977208582) και στην 
κ. Βίκυ Καραγιάννη, κοινωνική λειτουργό 
(6986508882).

-Πρόσκληση για αιμοδοσία: Ο Δήμος Νάουσας, απευθύνει 
πρόσκληση-κάλεσμα για τη συνεισφορά στην προσπάθεια για την 
σταθεροποίηση των αποθεμάτων αίματος. 

Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Νάουσας πραγματοποι-
εί αιμοληψίες στην αίθουσα «ΚΑΜΙΝΙ» στον Πολυχώρο Πολιτισμού 
«Χρ. Λαναράς» (ΕΡΙΑ)  που παραχώρησε για αυτόν το σκοπό ο 
Δήμος Νάουσας. Καλούνται όλοι οι εθελοντές αιμοδότες, παλιοί 
και νέοι (18-65 ετών), να κλείσουν τηλεφωνικά το ραντεβού, που 
θα χαρίσει το πιο πολύτιμο δώρο στο συνάνθρωπό τους που έχει 
ανάγκη.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00 και 
17:00-19:00 (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού για την αποφυγή 
συνωστισμού). Τηλέφωνο: 23320 59200, e-mail: aimodosia@
gnnaousas.gr

Για τη μετάβασή τους στο χώρο, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώ-
νουν το έντυπο κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης πολιτών (τύπου Β) και 
επιλέγουν την περίπτωση Β1 ή Β4. Αντίστοιχα τον αριθμό 1 ή 4 με 
το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση για όσους επιθυμούν να στεί-
λουν SMS στον αριθμό 13033. 

Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας με αφορμή τις 
πρωτοβουλίες κοινωνικής στήριξης  επισημαίνει, σε δήλωσή του, 
τα εξής:  

«Μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη, αλληλέγγυα στις ανάγκες 
και στα προβλήματα των συνανθρώπων μας είναι μια κοινωνία που 
μπορεί να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Από την πρώτη ημέρα 
επιβολής των μέτρων προστασίας για την διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δίνουμε έμφαση στην 
υποστήριξη και την βοήθεια προς όλους τους δημότες μας και ιδίως 
σε όσους έχουν άμεση ανάγκη σε τρόφιμα, φάρμακα και υπηρεσίες 
ή ακόμα και ψυχολογική υποστήριξη.  Κανείς ηλικιωμένος,  κανείς 
άρρωστος ή οικονομικά ευάλωτος συνάνθρωπός μας δεν θέλουμε 
και δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του. Καλούμε τους δημότες, 
που έχουν την δυνατότητα,  να συνδράμουν στο εγχείρημά μας και 
να  βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που στερούνται βασικά αγαθά. 
Χρειαζόμαστε όλοι ως «αρωγοί» ανθρωπιάς για να ξεπεράσουμε 
αυτήν την κρίση. Με συλλογική ευθύνη, ομοψυχία και ενότητα θα τα 
καταφέρουμε!»

Δήμος Νάουσας: Πρωτοβουλίες 
και μέτρα στήριξης και φροντίδας 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ν.Ε. Κινήματος 
Αλλαγής Ημαθίας: 

Προκλητικός, 
μοιραίος…. απαράδεκτος
Από την Ν.Ε. του Κινήματος Αλλαγής  Ημαθίας, ανακοινώθηκαν τα εξής: 

«Η προκλητική και αναιτιολόγητη παύση από τα καθήκοντα της Διευθύ-
νουσας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ημαθίας κας Μαρίας 
Παπαϊωάννου από τον Διοικητή προκαλεί οργή, αγανάκτηση και έντονο 
προβληματισμό τόσο για αυτή καθαυτή την πράξη, όσο και για τη χρονική 
στιγμή που αυτή πραγματοποιήθηκε. 

Η γειτνίαση  με την περιοχή από όπου κατάγεται αυτός ο «κύριος» έδινε 
τη δυνατότητα να γνωρίζουμε αρκετά για το βίο και την πολιτεία του. Ωστό-
σο δεν ασχοληθήκαμε με την περίπτωση του, αναμένοντας να τον κρίνουμε 
από τις πράξεις του, με την ελπίδα ότι θα προσέφερε στο Νοσοκομείο και 
στον τόπο μας.

Είναι φανερό ότι κάναμε λάθος. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, με τη συ-
γκεκριμένη πράξη, αποδεικνύει ότι η (άκρο)Δεξιά δεν ξεχνά τι σημαίνει Δε-
ξιά, σε μια εποχή που η κοινωνία μας έχει ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, 
την ομοψυχία και την κοινή προσπάθεια.

Η παύση της Διευθύνουσας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ενός προσώ-
που με εγνωσμένη αξία και τεράστια προσφορά στις υγειονομικές υπηρεσί-
ες του Νοσοκομείου, δείχνει εμπάθεια, ρεβανσισμό και ανοησία γιατί στερεί 
ένα πολύτιμο γρανάζι για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Δυστυχώς ο Διοικητής του Νοσοκομείου αποδεικνύεται κατώτερος των 
περιστάσεων αλλά και των αναγκών και συνεπώς επικίνδυνος για όλους. 
Θυμίζει κομματάρχη παλιάς κοπής που η ίδια η ζωή έχει ξεβράσει στα αζή-
τητα της ιστορίας. 

Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη  πράξη του, άλλες και κάποιες άλλες που 
μαθαίνουμε ότι προετοιμάζει να μην έχουν την στήριξη της τοπικής Ν.Δ. και 
των βουλευτών της. 

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την αντίδραση τους και δηλώνουμε 
έτοιμοι να υπερασπιστούμε όσα με κόπο και πολλές προσπάθειες έχουν 
κατακτηθεί στο Νοσοκομείο μας.

Η ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης είναι το ελάχιστο προαπαι-
τούμενο για να υπάρξει ηρεμία και αποτελεσματικότητα στο Νοσοκομείο.

Τέλος, θέλουμε να υπογραμμίσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρό-
πο ότι θα είμαστε απέναντι σε όποιον και σε ότι θα υπονομεύει το δημόσιο 
χαρακτήρα και την ορθολογική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας του Νομού 
μας».

Ν.Ε. Κινήματος Αλλαγής  Ημαθίας



Τον κορονοιό 
θα τον νικήσουμε, τον κακό 

εαυτό μας ποτέ!

Π ε ρ π α τ ώ -
ντας την Βέ-
ροια, αυτές τις 
μέρες .  Ε ίδα , 
δυστυχώς. Μί-
ας χρήσης γά-
ντ ια.  Μάσκες 
στους δρόμους, 
π ε τ α μ έ ν ε ς . 
Χωρίς σκέψη, 
χωρίς δισταγ-
μό. Τα πετάμε 
όπου βρούμε. 
Α π ο ρ ρ ί μ μ α -
τα  έξω από 
τους  κάδους. 
Τραυματίζουμε 
την φύση, το  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν . 
Το σπίτι μας. 
Τα  αποτελέ-
σματα αυτής 
της εγωιστικής 
συμπεριφοράς 
μας. Τα ζούμε, 
τα  βιώνουμε με 
τον χειρότερο 
τρόπο. Αγαπά-
με την Δημι-
ουργ ία ,  μαζ ί  
και τον Δημιουργό  Ουρανού και Γης.  Ας γίνει αφορμή, ο βαρύς Σταυρός  που 
σηκώνει  ο Πλανήτης και εμείς  οι Άνθρωποι από χώμα πλασμένοι   να αλλάξουμε 
συμπεριφορά. Να αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Ένα  καθαρό  και  πράσινο 
πλανήτη.  Να αφήσουμε  λύσεις, όχι  προβλήματα. Τον γαλάζιο ουρανό  μας και 
την γαλάζια θάλασσα μας. Είμαστε  περαστικοί από τούτη την πλάση.  Μην αφή-
σουμε την λέρα μας, πίσω παρακαταθήκη.  Όπως προσέχουμε το σπίτι  μας και 
καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε. Το μεγάλο σπίτι μας. Τον Πλανήτη μας. Ακόμη 
περισσότερο γιατί από αυτόν, ζούμε και  αναπνέουμε.  Μετά  τον  Γολγοθά,  έρ-
χεται  η Ανάσταση.  Μετά  τον  Γολγοθά που  όλοι μας  περνάμε. Ας αλλάξουμε  
τρόπους, συμπεριφορά, ζωή.  Όλοι έχουμε ευθύνη. Καλή δύναμη. Καλή υπομονή.

Παύλος Α. Κυρατσής

Από την Περιφέρεια 
Είδη ατομικής 
προστασίας 
και υγιεινής 

σε νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας 

και ασθενοφόρα 
της Κεντρικής 
Μακεδονίας

Το πρώτο φορτίο ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής 
για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κεντρικής Μακε-
δονίας και το ΕΚΑΒ παρέλαβε σήμερα η Περιφέρεια.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολου Τζιτζικώστα, το πρώτο φορτίο παρελήφθη σήμερα 
το πρωί και διανεμήθηκε στις δυο Υγειονομικές Περιφέρειες, 
3η και 4η και στο ΕΚΑΒ.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας εξασφάλισε και διανέμει είδη ατομικής 
προστασίας και υγιεινής σε όλους τους εργαζόμενους που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοϊού. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την Κεντρική 
Μακεδονία, αλλά και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, που είναι οι 
άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα κρού-
σματα του κορονοϊού. Έχω δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ό,τι 
περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε τη δημόσια 
υγεία. Πρώτο καθήκον μας είναι να κρατήσουμε όρθιο το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, 
τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που δίνουν τιτάνιο αγώ-
να για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη απέναντι στην πανδημία. 
Σήμερα παραλάβαμε και διαθέσαμε το πρώτο φορτίο από 
προστατευτικά μέσα και είδη ατομικής υγιεινής. Τις επόμενες 
μέρες έχουμε εξασφαλίσει κι άλλα φορτία, προκειμένου να 
ενισχύσουμε τους εργαζόμενους σε νευραλγικές υπηρεσίες, 
όπως η ΕΛΑΣ και η Πυροσβεστική. Ως Περιφερειάρχης, 
κύριο μέλημά μου είναι η προστασία της υγείας των πολιτών 
και εργαζομένων της Κεντρικής Μακεδονίας και στις επτά 
Περιφερειακές Ενότητες».

Σήμερα η Περιφέρεια διέθεσε στην 3η και 4η ΥΠΕ και το 
ΕΚΑΒ 15.000 χειρουργικές μάσκες, 9.000 κουτιά με γάντια 
των 100 τεμαχίων το καθένα, 5.000 τεμάχια αντισηπτικών 
και 7.000 τεμάχια αντισηπτικών κρεμοσάπουνων.

Αυτά θα διατεθούν άμεσα από τις ΥΠΕ για την κάλυψη 
των αναγκών στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, αλλά και στα πληρώματα των ασθενο-
φόρων.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται την Πέμπτη 2 Απριλίου 

2020 στις 1.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Λαζοχωρίου ο  Σάκρο 
Παύλου Σεϊπιανίδης σε ηλικία 72 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 31 Μαρτίου 

2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ο  Πέτρος 
Παν. Πιτούλιας σε ηλικία 60 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Τετάρτη 1-4-2020

16:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

16:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

16:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 
23310-67530

21:00-08:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

Φαρμακεία

Δήμος Νάουσας: Ορθή  
διαχείριση απορριμμάτων στο 
πλαίσιο των μέτρων πρόληψης 

από την πανδημία του κορονοϊού 
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων 

για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κο-
ρονοϊού, ενημερώνει ότι τηρούνται στην υπηρεσία καθαριότητας 
του δήμου οι αυστηρές οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων, που 
αφορούν τόσο στην καθημερινή αποκομιδή των οικιακών αποβλή-
των όσο και στην διασφάλιση της υγιεινής των εργαζομένων και των 
κατοίκων. 

Από την πλευρά τους οι  δημότες  καλούνται να τηρούν τις 
οδηγίες της πολιτείας  σε ό,τι αφορά στα μέσα πρόληψης για την α-
ντιμετώπιση του κορωνοϊού (μάσκες, γάντια κλπ), τα οποία ως μιας 
χρήσης αντικείμενα, θα πρέπει να απορρίπτονται στους πράσινους 
κάδους απορριμμάτων και όχι στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ): 

• Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης δεν ανακυκλώνο-
νται για τον λόγο αυτό δεν τα πετάμε στον μπλε κάδο.

• Επίσης, γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μο-
λυσμένα απόβλητα τα συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις 
οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. 

• Πετάμε αυτές τις σακούλες μόνο στον πράσινο  κάδο  και μετά 
κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου.

• Δεν πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.
• Δεν αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος 

έχει γεμίσει βρίσκουμε κάποιον παρακείμενο.
• Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα), 

κλαδέματα, απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
στους δρόμους ή έξω από τους κάδους. Πρέπει να προηγηθεί συ-
νεννόηση με τον Δήμο για την παραλαβή τους.

• Συνεχίζουμε κανονικά να συλλέγουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι πολίτες να συνεργαστούν για να 

διατηρήσουμε όλοι μαζί τον Δήμο Νάουσας καθαρό.  
Ακολουθούμε όλοι τις οδηγίες της Πολιτείας και του ΥΠΕΝ για 

να προστατέψουμε την Υγεία μας: «Δεν ανακυκλώνουμε τον κορο-
νοϊό».



Ο λύκος και αν εγέρασε…
Από το Τμήμα Υγείας της ΝΕ  ΣΥΡΙΖΑ  Ημαθίας ανακοινώνονται 

τα εξής:
Την ώρα που η Ιατρική κοινότητα και όλος ο Ελληνικός λαός με 

πρωτοφανή σοβαρότητα και καρτερικότητα αντιμετωπίζει την ‘επέλα-
ση’ του κορωναΪού υιοθετώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 
και του ΕΟΔΥ

Την ώρα που απαιτείται σοβαρότητα, ομοψυχία και επαγγελμα-
τισμός ιδιαίτερα στους χώρους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
του ΄πολέμου΄

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Βεροίας προβαίνει ξαφνικά και 
αδικαιολόγητα, εν μέσω κρίσης, σε αλλαγές στην Διοίκηση του νο-
σηλευτικού προσωπικού με χαρακτηριστικά μικροκομματικής σκοπι-
μότητας.

Διερωτώμεθα 
Ποιος είναι ο λόγος αυτών των αλλαγών και ιδιαίτερα αυτή τη κρίσιμη  στιγμή?
Δεν γνωρίζει η διοίκηση ότι σε περιόδους κρίσης δεν αλλάζουμε την ¨βασική ομάδα¨ η οποία έχει και την εμπειρία αλλά και τον 

αδιαμφισβήτητο επαγγελματισμό;
Σωστή και σοφή η παροιμία του ελληνικού λαού ``ο λύκος και αν  εγέρασε……. ΄΄.  
Δυστυχώς  η ΝΔ και τα στελέχη της, δεν μπορούν να ξεχάσουν τον παλιό, κακό τους εαυτό, που δεν συνάδει με μια σύγχρονη 

και χωρίς ρεβανσισμό κοινωνία. Παραμένει σε πολιτικές  αντιλήψεις και πράξεις που γυρίζουν την χώρα, πολλές δεκαετίες πίσω».  

Του Μάξιμου
Χαρακόπουλου

Οι στιγμές που βιώνουμε σε 
πλανητική διάσταση είναι δίχως 
άλλο ιστορικές. Ο κορονοϊός έ-
χει δημιουργήσει συνθήκες ενός 
πρωτόγνωρου πολέμου εναντί-
ον ενός αόρατου εχθρού, όπου 
κανείς άνθρωπος, καμία χώρα 
και ήπειρος δεν είναι ασφαλής. 
Σίγουρα, όταν τελειώσει αυτός ο 
εφιάλτης, που ελπίζουμε σύντο-
μα, καθώς η επιστήμη εργάζεται 
πυρετωδώς για την ανεύρεση 
φαρμάκου και εμβολίου, τίποτε 
δεν θα είναι ίδιο. Κι αυτό αφορά 
τόσο την παγκόσμια οικονομία, 
που υφίσταται συντριπτικά κτυ-
πήματα, όσο και τον τρόπο που 
βλέπουμε ευρύτερα τα πράγματα. 

Η Ελλάδα, κατά κοινή παραδοχή, έ-
ως τώρα τουλάχιστον, καταφέρνει να 
σταθεί στο ύψος των έκτακτων περιστά-
σεων, αν και αυτές μας βρήκαν ήδη σε 
κρίση, λόγω της κατευθυνόμενης από 
την Άγκυρα μαζικής εισβολής μετανα-
στών στα σύνορα του Έβρου. Αν στο 
συνοριακό μέτωπο τα εύσημα ανήκουν 
αναμφίβολα στις δυνάμεις του στρατού, 
στα σώματα ασφαλείας και στους εθνο-
φύλακες –όπως και στις δυνάμεις των 
Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων που προ-
στέθηκαν πρόσφατα- την μάχη κατά του 
κορονοϊού σηκώνουν στις πλάτες τους 
πρωτίστως οι άνδρες και οι γυναίκες του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 
Ο αγώνας που δίνουν με αυταπάρνηση, 
στα όρια της αυτοθυσίας, γίνεται πα-
ράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης στον 
συνάνθρωπο, σε καιρούς που τείναμε 
να πιστέψουμε ότι αυτές οι αξίες ήταν 
ντεμοντέ. Το μέγεθος της έκθεσής τους 
στον κίνδυνο το καταδεικνύει, άλλωστε, 
ο υψηλός αριθμός των ιατρών και νο-
σηλευτών που βρίσκεται σε κατ’ οίκον 
περιορισμό, λόγω επαφής με κάποιο 
κρούσμα κατά την ώρα της εργασίας, 
αλλά και των νοσούντων από τον κορο-
νοϊό. Ταυτόχρονα, προσωπικότητες του 
ιατρικού κόσμου, με προεξάρχοντα τον 
κ. Σωτήρη Τσιόρδα, έχουν κερδίσει την 
απόλυτη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Όλ’ αυτά αποδεικνύουν ότι το ΕΣΥ 
διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με υψη-
λή κατάρτιση, αλλά και αυταπάρνηση 
για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες 
συνθήκες. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι 
όλη την προηγούμενη μακρά περίοδο, 
υπέστη σοβαρότατα πλήγματα από την 
μείωση της χρηματοδότησής του, αλλά 
και τις δραματικές περικοπές των απο-
δοχών των ιατρών. Η εμπιστοσύνη και 
ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης και του 
πρωθυπουργού προς το ιατρικό προ-
σωπικό έχει ήδη εκφραστεί και έμπρα-
κτα με την ανακοίνωση της λήψης του 
Δώρου Πάσχα, που έχει καταργηθεί στο 

δημόσιο, για 108.000 εργαζόμενους στα 
νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευ-
τικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για 
εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, στον ΕΟΔΥ και 
όσους υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας. 

Είναι μια καλή αρχή, που πρέπει να 
έχει συνέχεια, όχι μόνο ως αυτονόητη 
ανταπόδοση της πολιτείας για την ανεκτί-
μητη προσφορά τους στη δημόσια υγεία, 
αλλά και ως κίνητρο αναστολής της ε-
κροής ιατρών στο εξωτερικό προς άγραν 
εργασίας. Μέτρα στήριξης οφείλουμε και 
για το νοσηλευτικό προσωπικό που, ε-
πίσης, έχει δώσει δείγματα αλτρουισμού 
σε δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Η 
ένταξη όλων στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα είναι αυτοδίκαιη. 

Αναμφίβολα, η παρούσα κρίση μας 
διδάσκει ότι το ΕΣΥ πρέπει να ενισχυθεί 
ποικιλοτρόπως, με εξοπλισμό και προ-
σωπικό. Η άμεση πρόσληψη 2.000 ια-
τρών και νοσηλευτών, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη θα βοηθήσει στην αναβάθμιση 
του συστήματος. Τούτη, όμως, την ώρα, 
θα ήταν πράξη ευθύνης οι ευκατάστατοι 
συμπατριώτες μας να εξετάσουν τη δυ-
νατότητα χορηγιών για την ενίσχυση των 
δημόσιων νοσοκομείων. Ας μη λησμο-
νούν ότι κανείς δεν είναι άτρωτος στις 
πανδημίες.

Όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες είναι 
βέβαιο ότι επηρεάζουν τις προσεγγίσεις 
όλων για τη δημόσια υγεία ως αγαθό 
που βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα των 
υποχρεώσεων του κράτους. Ο κορονοϊός 
θα οδηγήσει σε αναθεωρήσεις βεβαιοτή-
των και σε επανιεράρχηση προτεραιοτή-
των. Η πανδημία θα μας κάνει να δούμε 
πολλά με άλλη ματιά. Από την κρίση αυ-
τή όλοι πρέπει να βγούμε σοφότεροι και 
δυνατότεροι. 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης 
και Δικαιοσύνης της βουλής, βουλευ-
τής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας.
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Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
Η σοβούσα παγκόσμια επιδημική κρίση με 

την έξαρση των κρουσμάτων του κορωνοϊού 
σε όλες τις χώρες, αναζωπυρώνει το ενδιαφέ-
ρον για την χρήση της τηλεϊατρικής ως μορφής 
ιατρικής δραστηριότητας κατά την οποία χρη-
σιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών προς όφελος του ασθενούς. 

 Η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης του ανα-
γκαίου σύγχρονου πλαισίου για την τηλεϊατρική 
έχει τεθεί από ετών και κατ επανάληψη ενώ-
πιον της πολιτείας, προκειμένου να υποστη-
ριχθούν κατά βάση οι νησιώτικες κοινωνίες 
καθώς και οι απομονωμένες κυρίως ορεινές 
περιοχές που στερούνται οργανωμένης υγει-
ονομικής υποστήριξης και οι μετακινήσεις των 
ιατρικών περιστατικών είναι δυσχερείς.

Στην συνδιάσκεψη των Αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ιατρικών Συλλόγων (CEOM), που πραγματοποι-
ήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας τον Ιούνιο του 2014, η Ελληνική 
Αντιπροσωπεία παρουσίασε τεκμηριωμένη εισήγηση η οποία 
έγινε ομόφωνα δεκτή και απετέλεσε το κυρίως σώμα  της 
επίσημης Δήλωσης για την τηλεϊατρική, που υποβλήθηκε στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών.

   Βασικά στοιχεία της εισήγησης που παραμένουν επίκαιρα 
έχουν ως εξής:

 Ορισμός της τηλεϊατρικής πράξης 
 Είναι αναγκαίος ο ορισμός της  τηλεϊατρικής ως μορφής 

ιατρικής δραστηριότητας, κατά την οποία χρησιμοποιούνται 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προς όφελος του 
ασθενούς. 

 Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει να δημιουργηθεί ένας απομα-
κρυσμένος σύνδεσμος του ασθενούς με δύο ή περισσότερους 
ιατρούς που θα μπορούν να λαμβάνουν την υποστήριξη και 
άλλων επαγγελματιών υγείας, ούτως ώστε να ανταλλάσσουν 
ιατρικά δεδομένα και να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να κάνει 
διάγνωση, να λάβει αποφάσεις και να παρέχει περίθαλψη και 
θεραπεία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τηρούνται οι δεο-
ντολογικοί κανόνες που διέπουν το ιατρικό επάγγελμα ή άλλο 
επάγγελμα υγείας.   

 Τηλεϊατρική και ηλεκτρονικό εμπόριο
 Επιβάλλεται να υπάρξει σαφής νομικός διαχωρισμός 

ανάμεσα στην κλινική τηλεϊατρική και τις άλλες ηλεκτρονικές υ-
πηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ψηφιακών 
θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία.  

 Παρά το ότι κάποιες εφαρμογές ηλεκτρονικής περίθαλψης 
μπορεί να εμπίπτουν στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η 
τηλεϊατρική πρέπει σαφέστατα να εξαιρείται, καθώς πρόκειται 
για ιατρική πράξη που έχει το δικό της νομικό πλαίσιο που δια-
σφαλίζει τις αρμοδιότητες του ιατρού και σέβεται τα δικαιώματα 
των ασθενών. 

 Τηλεϊατρική και Ιατρική Δεοντολογία
 Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στον τομέα της τηλεϊατρικής δεν εισάγει συγκεκριμένες διατά-
ξεις στους ισχύοντες  Κώδικες Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογί-
ας, ούτε στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ιατρικής Ηθικής.  

Όλες οι ισχύουσες αρχές ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας 
επιβάλεται να παραμείνουν και να εφαρμόζονται κατά την  ά-
σκηση της τηλεϊατρικής.

 Τηλεϊατρική. Δικαιώματα των ασθενών 
και Σχέση Ιατρού - Ασθενούς  

Κατά την άσκηση της τηλεϊατρικής, πρέπει να γίνονται σε-

βαστά τα δικαιώματα των ασθενών με το 
ίδιο τρόπο όπως και κατά την παραδοσιακή 
άσκηση της ιατρικής. 

 Στην περίπτωση της περίθαλψης εξ 
αποστάσεως, απαιτείται μεγαλύτερη ενη-
μέρωση για τους περιορισμούς ασφαλείας 
σχετικά με το ιατρικό απόρρητο και τα συ-
στήματα πληροφορικής που χρησιμοποι-
ούνται.  

 Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται 
για την αναγκαιότητα της θεραπείας, για 
τα πλεονεκτήματα, τις συνέπειες και τον 
αντίκτυπο αυτής, καθώς και για τα μέσα με 
τα οποία θα χορηγηθεί η θεραπεία, ενώ θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται και η συναίνεσή 
του. 

 Η τηλεϊατρική δεν θα πρέπει να οδη-
γήσει στην αποδυνάμωση της σχέσης ια-

τρού-ασθενούς. 
 Παρόλο που καμία τεχνολογία δεν μπορεί ποτέ να αντικα-

ταστήσει τις ανθρώπινες διαπροσωπικές, μοναδικές σχέσεις, 
οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν ο ακρογωνιαίος λίθος της 
άσκησης της ιατρικής, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επι-
κοινωνιών και ιδιαίτερα η τηλεϊατρική, μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην αξιοποίηση της ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης 
σε περιοχές που σήμερα στερούνται αυτής. 

 Τηλεϊατρική και  Ιατρική Ευθύνη
 Πριν την επίσημη εφαρμογή των τηλεϊατρικών υπηρεσιών 

επιβάλλεται  να καθοριστεί το πεδίο ατομικής ευθύνης για κάθε 
πλευρά, καθώς η ευθύνη θα πρέπει να βαρύνει όλους τους 
επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν σε μία πράξη τηλεϊα-
τρικής. 

 Αυτές οι ευθύνες καθορίζονται αρχικά απέναντι στον ασθε-
νή αλλά κατανέμονται και μεταξύ των ιατρών, άλλων επαγγελ-
ματιών υγείας ή του τεχνικού προσωπικού που συνεργάζεται 
με τους ιατρούς.

 Όλοι οι ιατροί πρέπει να καλύπτονται με ασφάλιση αστικής 
ευθύνης, από την δομή υγείας που εφαρμόζει τηλεϊατρικές 
υπηρεσίες. 

 
Αρμοδιότητες και υπεύθυνη χρήση

 της ψηφιακής τεχνολογίας
 Οι Μονάδες Υγείας που εφαρμόζουν την ψηφιακή τεχνο-

λογία, πρέπει να έχουν εκ του νόμου την αρμοδιότητα και 
την  ευθύνη   να υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
πάνω στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τους 
Ιατρούς  που καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

 Πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή των καλύτερων 
πρακτικών στην εξ αποστάσεως επικοινωνία, συμπεριλαμβα-
νομένης της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αποστολής και δι-
αχείρισης των προσωπικών ιατρικών στοιχείων των ασθενών. 

 Επιβάλεται  επίσης να θεσμοθετηθεί η ασφάλεια, η διαθε-
σιμότητα και η απόδοση των τεχνολογικών συσκευών, η ευθύ-
νη των οποίων εμπίπτει στην τεχνολογική υποστήριξη που εκ 
του νόμου πρέπει να εξασφαλίζεται.  

 Παρά το γεγονός ότι στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο υπάρ-
χουν προβλέψεις περί τηλεϊατρικής, αυτές ελάχιστα ανταπο-
κρίνονται στις σημερινές υγειονομικές ανάγκες και απαιτήσεις, 
ιδιαίτερα με την επιδημική έξαρση του covid-19  και τις συνέ-
πειές της.

 Η επιδημική κρίση επιβάλεται να αποτελέσει αφορμή για 
την σύγχρονη νομοθέτηση και εφαρμογή της τηλεϊατρικής, 
σύμφωνα και με τις εισηγήσεις που υπάρχουν στην διάθεση 
των αρμοδίων. 

Επιδημική κρίση 
και τηλεϊατρική

Η δημόσια υγεία 
ως αγαθό στον 
σκληρό πυρήνα 

του κράτους
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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.μεπατάρικαιυπόγειοστη

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.

Τηλ.:6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣπωλείταιδιόροφη
μονοκατοικίαπερίπου175τ.μ.,

τοπάνω κατοικήσιμο και το ι-

σόγειοαποθήκες,σεοικόπεδο

1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο, α-

μπελώνας,περιφραγμένο, 3Δ-

ΣΚWC.Τηλ.:6987473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75

τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και

οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται
μονοκατοικία 80 τ.μ. σε οικό-

πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-

τάμι, και τα δύο μαζί ή μεμο-

νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μο-
νοκατοικία δύο διαμερίσματα

από70τ.μ.ισόγειοκαι70τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική σκάλα,

σε οικόπεδο 595 τ.μ., πάνω

στον κεντρικό δρόμο, 10 λε-

πτάαπότηΒέροια,δίπλααπό

τονΑγ. Γεώργιο.Τιμή 85.000

ευρώ,συζητήσιμη.Τηλ.: 2310

864983&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95
τ.μ., 3ος όρ., καταπληκτική

θέα, ανακαινισμένο, χωρίς α-

σανσέρ, ατομική θέρμανση,

κουφώματαενεργειακά,μπαλ-

κόνιαγύρω-γύρω.Τιμή45.000

ευρώ,συζητήσιμη.Τηλ.: 6992

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 έ-
ως 1000 τ.μ. για αντιπαροχή

στηνπόλη τηςΒέροιας, εκτός

αποΕργατικές κατοικίες.Τηλ.:

6945122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευ-
καιρία πωλείται οικόπεδο 2

στρέμματα, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, με νερό, ρεύμα, σε

πολύ ωραία θέση. ΤιμήΜΟ-

ΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.: 6934

662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη
Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ (συζητήσι-

μη). Κιν.: 6972913645 κ. Τά-

σος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του
Διαβατού οικόπεδο 205 τ.μ.,

αξία 5.500 ευρώ. Τηλ.: 6942

067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγωσυνταξιοδό-

τησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα76τ.μ.επί τηςοδού

Γρεβενών11καιΕρμούγωνία,

πραγματικός λουλουδότοπος,

με καλοριφέρ, κλιματισμό, χώ-

ροπάρκινγκ, δίχως κοινόχρη-

στα στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

6949215864.

ΖΗΤΩ για ενοικίαση γκαρ-
σονιέρα 40 τ.μ. έως 50 τ.μ.

στη Βέροια, χωρίς έπιπλα.

Τηλ.:6939581580κ.Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ 8,
ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,

πλήρως επιπλωμένη (κρεβάτι,

καναπές, ντουλάπα, σαλονάκι

κενρική θέρμανση και κλιματι-

στικό, TV, ηλεκτρική κουζίνα,

ψυγείο,λουτρόκομπλέ).Πληρ.

τηλ.:  6973015833 (08.00-

13.00και17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ29,περιοχή
ΒυζαντινόΜουσείο, ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,

σεάριστηκατάσταση,μερικώς

εξοπλισμένο, ντουλάπα, κε-

ντρική θέρμανση. Τηλ.: 6930

930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια

γέφυρα«Κούσιου».Τηλ.:6984

108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχω-
ροιχώροιγιαγραφεία,φροντι-

στήριο, ή εργαστήριο και υπη-

ρεσίες.Είναιανακαινισμένοι,2

WCκαιλογικόενοίκιο.Αριστο-

τέλους18.Τηλ.2331023140&

6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50

τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,

1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα

Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός ταξί,
Μηχανικός αυτοκινήτων, Ηλε-

κτρολόγοςαυτοκινήτων,απόε-

πιχείρησηστηΒέροιαγιαπλή-

ρη απασχόληση. Ικανοποιητι-

κη αμοιβή. Τηλ. επικοινωνίας:

2331071553 & 2331062900.

Ώρες επικοινωνίας:: 9:00 με

18:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά

οδηγούς μπετονιέρας, οδη-

γούςεπικαθήμενουκαιχειρι-

στές αντλίας σκυροδέματος.

Τηλ.: 6948 549279 & 23320

43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
εργαστήριο επεξεργασίας κρε-

άτων, καθώς και οδηγός με ε-

παγγελματικό δίπλωμα.Πληρ.

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρ-
βιςσεκαφέ-μπαρ.Πληροφορί-

ες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμε έδρατηΒέροια
πουδραστηριοποιείταιστοχώ-

ρο της ενοικίασης και εγκατά-

στασης σκαλωσιών, αναζητά

άμεσατεχνίτεςγιαεργασία.Για

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.



περισσότερεςπληροφορίες οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν

στοτηλέφωνο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου
με γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα

για τηνπαραγωγή ιδιωτικής εταιρίας.

Τηλ.:6974312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-
ζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του

προγράμματος Epsilon γιαΛογιστικό

Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870& 6932

245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδακαιπεριποίησηηλικιωμένων

για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό

γερμανικήςκατασκευήςμεφοριαμόκαι

τρειςπολυθρόνεςσεάριστη κατάστα-

ση.Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-

ντέλο1996,υγραέριο,160.000χιλιόμε-

τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ59ετών,συνταξιούχος,κοι-

νωνική,αξιοπρεπής,αναζητάσύντρο-

φοέως68ετώνμεταίδιαχαρακτηρι-

στικάγιαμίαουσιαστικήσχέσηζωής.

Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:6996

202971.

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.

11ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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P Επειδή σήμερα 
δεν ξέρουμε τι να πι-
στέψουμε, μην πείτε 
κάνα ψέμα με κορωνο-
ϊό. Δεν λέει…

 
P Πάντως εγώ δίνω 

τον ένα μισθό μου στον 
ειδικό λογαριασμό για 
τον ιό. Καλόν μήνα.

 
P Πέρασαν 15 μέ-

ρες καραντίνας και κά-
θε απόγευμα μάς λένε 
ότι είμαστε ακόμη στην 
αρχή. Είναι αυτό που 
λέμε: εν αρχή είν’ το 
χάος;

 
P Τελικά πόσες εβδομάδες διαρκούν δύο εβδο-

μάδες;
 
P Εύχομαι να μην μετρούν με αυτά τα μαθη-

ματικά και τα καλά σενάρια της εκθετικής εξέλι-
ξης του ιού.

 
P Όσοι δεν αντιλαμβάνονται το ‘εκθετική’, είναι 

απλούστατο. Είναι κάτι σαν αυτό που λέμε βλάκας 
εις το τετράγωνο.

 
P Μπλέξαμε σε κύβους και τετράγωνα. Είναι 

σαν να στρογγυλοποιείς τον τετραγωνισμό του 
κύκλου.

 
P Φέτος με την αγάπη λογαριάζαμε Μπαχάμες. 

Εντέλει θα πάμε πιζάμες.
 

P Το φυσικό περιβάλλον το καθαρίσαμε με 
τα μέτρα. Ε όχι να μην ψήσουμε αρνί και να μας 
ρίξουν και τη χοληστερίνη.

 
P Καραντίνα, απομόνωση, απαγόρευση κυκλο-

φορίας. Στη δική μας γειτονιά περνάει το ντάτσουν: 
Καστανόχωμα, κοκκινόχωμα, γλάστραι, πλαστικαί 
καρέκλαι και τραπέζα έχω! Εδώ ήλθαμε...

 
P Συγκινητικό. Το γκρέις ανάτομι δώρισε τις 

προμήθειές του σε αληθινούς γιατρούς για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας: μάσκες, γάντια, 
αντισηπτικά, προφυλακτικά.

 
P Φάρμακο για τον κορωνοϊό θα βρούμε. Το 

πώς λειτουργεί το γυναικείο μυαλό, ποτέ.
 
P Μοναχός βρέθηκε θετικός στον ιό. Για 14 

μέρες θα είναι πιο μοναχός.
 
P Και:
 Ήταν μια γυναίκα που απατούσε συνέχεια τον ά-

ντρα της. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που βρισκόταν 
με τον εραστή της στο κρεβάτι, ακούει τον ήχο από 
το κλειδί στην πόρτα!

- Ας γινόταν ένα θαύμα, σκέφτηκε, να εξαφανιζό-
ταν ο εραστής μου από το κρεβάτι πριν προλάβει να 
μπει ο άντρας μου στο δωμάτιο!

Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη σκέψη της και εμφα-
νίζεται μπροστά της ένα τζίνι.

-Θα κάνω αυτό που ζητάς. Να ξέρεις μόνο ότι 
το αντίτιμο είναι βαρύ… Αν εξαφανίσω αυτόν τον 
άνθρωπο, σε τρία χρόνια από τώρα θα πρέπει να 
πεθάνεις !

Σκέφτεται στα γρήγορα η γυναίκα «κι αν δεν μου 
τον εξαφανίσεις, θα πεθάνω σε τρία λεπτά» και «σε 
τρία χρόνια ποιος ζει ποιος πεθαίνει» και του λέει 
ΕΝΤΑΞΕΙ!

Τσουπ! Εξαφανίζεται μεμιάς ο άντρας από το κρε-
βάτι, πριν μπει ο σύζυγος μέσα!

Πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια κι ο καλός σύζυγος 
της έκανε δώρο-έκπληξη, μια κρουαζιέρα, να πάει 
μαζί με τις φίλες της στις Μπαχάμες!

– Πάρε το εισιτήριό σου και πήγαινε να διασκεδά-
σεις! Μόνο γυναίκες θα είναι στο καράβι και όλες σου 
οι φίλες. Θα διασκεδάσετε μια χαρά!

Την ημέρα που επιβιβαζόταν η κυρία στο κρουα-
ζιερόπλοιο, έκλειναν τα τρία χρόνια της συμφωνίας 
της με το τζίνι. Ξεκίνησαν λοιπόν, και μεσοπέλαγα, 
ενώ ο καιρός ήταν γαλήνιος, πιάνει μια θάλασσα 
τρομερή! Τα κύματα χτυπούσαν λυσσασμένα ως τη 
γέφυρα του καραβιού και τότε εκείνη κατάλαβε ότι 
έφτασε το τέλος της…

- Καλό μου τζίνι, είπε. Καλά εγώ να πεθάνω, 
το είπαμε αυτό… Οι άλλες όμως οι κακομοίρες, τι 
φταίνε;

Και τότε ακούστηκε βροντερή η φωνή του τζίνι:
-ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΠΗΡΕ ΝΑ ΣΑΣ 

ΜΑΖΕΨΩ ΟΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ!

Κ.Π.

Για τις ανάγκες λόγω κορονοϊού
2.000 ευρώ 

στο Νοσοκομείο 
Καστοριάς από την 

Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλόγων 

Δυτικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Αποζημιώσεις 22 εκατ. ευρώ,
 σήμερα στους λογαριασμούς 

των δικαιούχων αγροτών
Στην Ημαθία θα καταβληθούν αποζημιώσεις ύψους 2.523.813 ευρώ

To Δ.Σ της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής Μακε-
δονίας (Ν. Κοζάνης, Ν. Πέλλας, Ν. Ημαθίας, Ν. Φλώρινας, Ν. Γρεβενών, Ν. Κα-
στοριάς) στο πλαίσιο της συστράτευσης και ενεργής συμμετοχής των μελών μας, 
Συλλόγων και εμπόρων, στην εθνική προσπάθεια για την καταπολέμηση της παν-
δημίας που προκαλεί ο κορωνοϊός COVID-19, αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά 
με το ποσό των 2.000 ευρώ , (δύο χιλιάδων ευρώ), το Γενικό Νοσοκομείο Καστο-
ριάς που πραγματικά αυτήν την περίοδο δίνει άνισο αγώνα στην προσπάθεια για 
την αντιμετώπιση αυτής της επικίνδυνης νόσου.

Όπως αναφέρει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας «στηρίζουμε τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, στη-
ρίζουμε και ακολουθούμε τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση τις υποδείξεις των ει-
δικών επιστημόνων, συγχαίρουμε και συμπαραστεκόμαστε όλους αυτούς, ιατρούς 
και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, για τις υπεράνθρωπες προσπά-
θειες τους και την αυτοθυσία που επιδεικνύουν στην δύσκολη αυτή συγκυρία που 
βρίσκεται η χώρα μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούν να προσφέρουν οι Έμποροι 
των Νομών μας σ’αυτή την δύσκολη στιγμή για την στήριξη του ΕΣΥ».   

Επισπεύδει την πληρωμή των αποζη-
μιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τους πλη-
γέντες αγρότες ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορί-
δης μπροστά στις  δυσκολίες που παρα-
τηρούνται στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας 
των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της 
νόσου του κορωνοϊού (COVID19).

Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί 
στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι 
οποίοι υπέστησαν ζημιές από καιρικά 
φαινόμενα με βάση τις σχετικές διατάξεις 
του ΕΛΓΑ ανέρχεται σε 22.001.409,27 
ευρώ και η καταβολή του έχει προγραμ-
ματιστεί για την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Το παραπάνω ποσό καλύπτει πλήθος 
φυσικών καταστροφών που υπέστησαν 
αγρότες από όλες τις Περιφερειακές Ενό-
τητες της χώρας.

Στην Ημαθία θα καταβληθούν αποζημιώσεις ύψους 
2.523.813 ευρώ.

Σε λειτουργία εκ νέου το ΟΣΔΕ

Επίσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάκης Βορίδης με απόφασή του θέτει εκ νέου σε λειτουργία το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για 
το 2020. 

Η σχετική απόφαση ελήφθη προκειμένου να προχωρήσει 
η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ώστε να εξυπηρετηθούν οι 
παραγωγοί που επιθυμούν την άμεση ολοκλήρωσή της. 

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να καταθέ-
σουν τις αιτήσεις τους εξουσιοδοτώντας ηλεκτρονικά εκπρόσω-

πο του ΚΥΔ σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο των εξουσιοδοτή-
σεων.

Συγκεκριμένα, η υποβολή των αιτήσεων στα κατά τόπους 
ΚΥΔ θα πραγματοποιείται μόνο με απομακρυσμένη επικοινωνία 
μεταξύ του παραγωγού και των υπαλλήλων των Κέντρων τα δε 
δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά 
με τη χρήση είτε ταχυδρομείου είτε υπηρεσιών ταχυδιανομής 
(κούριερ). 

Τέλος, για την οριστικοποίηση της δήλωσης απαιτείται η 
προηγούμενη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπου του ΚΥΔ και 
αιτούντος. 

Σημειώνεται ότι σε ισχύ τίθεται και η δυνατότητα υποβολής 
δηλώσεων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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