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Έφτασε και η ώρα
για να επιστρέψουν οι πιστοί

στους ναούς
  Ευτυχώς το προηγούμενο διάστημα οι φωνές και 
κυρίως οι πράξεις αντίδρασης για τα περιοριστικά 
μέτρα στις εκκλησίες τουλάχιστον στην Ημαθία 
ήταν περιορισμένα και γι΄αυτό δεν υπήρξαν και 
έκτροπα. Ορίστε που ήρθε η στιγμή την προσεχή 
Κυριακή να προσέλθουν οι πιστοί στους ναούς 
έστω και με μέτρα ασφαλείας. Με υπομονή θα 
πρέπει να περάσει και αυτό το στάδιο και εφόσον 
όλα πάνε καλά να προχωρήσουμε στην επαναφορά 
στην προτέρα κατάσταση. Γιατί το συγκεκριμένο 
«άνοιγμα» των ναών και οι κανόνες που το διέπουν θα 
είναι μέχρι τις 5 Ιουνίου, οπότε και θα αποφασιστεί 
αν θα ανοίξουν διάπλατα οι εκκλησίες μας ή θα 
έχουμε πισωγύρισμα στους περιορισμούς. Χρέος 
και ευθύνη όλων των πιστών να προστατεύσουν τον 
συνάνθρωπο και την εκκλησία για να προχωρήσει 
ομαλά η κατάσταση χωρίς παρατράγουδα και 
ακρότητες. 
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Μέχρι 31 Μαΐου η αγορά 
πετρελαίου θέρμανσης
με μειωμένο συντελεστή

ΤοΥπουργείοΟικονομικών,μεαπόφασηπουυπέγρα-
ψεοΥφυπουργόςκ.ΑπόστολοςΒεσυρόπουλος,δίνεινέα
παράτασηστηδυνατότητααγοράςπετρελαίουθέρμανσης
με μειωμένο συντελεστή ΕιδικούΦόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ).

Ησχετικήπροθεσμία έληγεστις 15Μαΐου και με την
υπουργικήαπόφασηπαρατείνεταιμέχριτις31Μαΐου.

Η νέαπαράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω τηςαυ-
ξημένηςζήτησηςκαιγιαναδιευκολυνθούνόσοτοδυνατόν
περισσότεροι καταναλωτές ναπρομηθευτούνπετρέλαιο
θέρμανσηςσεχαμηλήτιμή.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο μέτρο θα ενισχύσει την
αγορά καυσίμων, που έχει πληγεί από τα περιοριστικά
μέτραγιατηναντιμετώπισητηςπανδημίαςτουκορωνοϊού.

Σπεύσατε!!

Θαν. Δέλλας: Κανονικά αμείβονται
οι σχολικές καθαρίστριες,

από τον Δήμο Βέροιας
Μεανάρτησήτουστο  facebookοπρόεδροςτηςσχολικήςεπιτροπήςΠρωτο-

βάθμιαςΕκπαίδευσηςδήμουΒέροιας, κ.ΘανάσηςΔέλλας,ενημερώνειεπίσημα
τους«ανησυχούσεςπραγματικά», όπωςαναφέρει,, ότι οι συμβασιούχες καθαρί-
στριες τωνδημοτικώνσχολείων τουδήμουΒέροιας,αμείβονται κανονικάγια την
εργασίατουςκαικαθόλοτοχρονικόδιάστημαύπαρξηςτωνμέτρωνγιατονΚορω-
ναίοκαιτακλειστάσχολεία.

Καιπροσθέτει:«Ηεπαγγελματικήαυτήκατηγορία,ήτανκαι είναιστηνπρώτη
γραμμή της καθημερινήςμάχης και για τον λόγοαυτό έχει δεχθείπολλέςφορές
τηνειλικρινήμαςευγνωμοσύνη.Ηπροσπάθειαμαςσυνεχίζεται,αφούτιςεπόμενεςημέρεςοικαθαρίστριεςτηςπρω-
τοβάθμιαςεκπαίδευσηςτουΔήμουμαςθασυνδράμουνστιςεργασίεςκαθαριότηταςκαιαπολύμανσηςτωνχώρωντων
ΛυκείωνκαιΓυμνασίωνμας,ταοποίαθαεπιστρέψουνστιςεκπαιδευτικέςεργασίες»

Τίμησαντημέρατωννοσηλευτώνστανοσοκομεία
ΒέροιαςκαιΝάουσας

Παγκόσμια ημέρα νο-
σηλευτώνχθες καιφέτος,
ημέρα τιμήθηκεόσοποτέ
άλλοτεσεόλητηχώρα,ό-
χι μόνο με το ηχηρό χει-
ροκρότημα των πολιτών
αλλά και με εκδηλώσεις
σταπροαύλια των νοσο-
κομείων.Μια ολιγόλεπτη
εμφάνισηευχαριστίας έκα-
νεη χορωδία τουωδείου
Νάουσαςστηντοπικήτους
Μονάδακαιμιαλιτή εκδή-
λωση τιμής γιαόλους του
νοσηλευτές και τις νοση-
λεύτριες ,έγινε στο νοσο-
κομείοτηςΒέροιας.

Και  πολλά ευχαρι-
στούμε τα οποία εμψύ-
χωσαν γιατρούς, νοση-
λευτές και προσωπικό
μεταφέροντας ένα μήνυ-
μαελπίδαςγιαένακαλύ-
τεροαύριο!

ΗαιμοδοσίασυνεχίζεταιστοΚΑΠΗΒέροιας…
μηντοξεχνάμε!

ΗπροσέλευσητωνεθελοντώναιμοδοσίαςτηνΠαρασκευή20Μαρτίου,πρώτημέραπουλειτούργησεαπότοΝοσοκο-
μείοΒέροιαςηαιμοληψίαστο1οΚΑΠΗΒέροιας(πεζόδρομος-Αριστοτέλους4),είχεξεπεράσεικάθεπροσδοκία,αφούμε
περιορισμόστηνκυκλοφορίαείχανκαταφέρεινασυγκεντρώσουν13φιάλεςαίμα.Σταίδιακαλάεπίπεδακινήθηκανκαιοι
επόμενεςημέρες,ωστόσομετάτοΠάσχαυπήρξεμιακάμψησύμφωναμετιςυπεύθυνεςτουΓενικούΝοσοκομείουΒέροι-
αςπουδιενεργούντιςαιμοληψίες.Απευθύνουνέκκλησηπροςτονκόσμοναενημερωθείκαιναευαισθητοποιηθεί,ώστε
ναυπάρξειμεγαλύτερηανταπόκριση,αφούοιανάγκεςσεαίμαόσοκαλοκαιριάζειθαείναιακόμημεγαλύτερες.Ηδιαδικα-
σίαείναιαπλήκαιδιαρκείελάχισταλεπτά,πουδενθασαςβγάλειαπότοπρόγραμμάσας,αρκείνατοσκεφτείτεότανθα
περάσετεαπότοσυγκεκριμένοσημείο. Μεαπόλυτητήρησητωνκανόνωνπροστασίαςαπότονκορωνοϊό,στονχώρο
εισέρχεταιένας-έναςεθελοντήςκαιευτυχώςδενυπάρχουνουρές,ούτεαναμονή,στονοποίοχορηγούνμάσκακαιαντιση-
πτικό,ενώτοπροσωπικόφοράεπίσηςπροστατευτικέςμάσκεςκαιγάντια.Μεδεδομένηπλέοντηνελεύθερηκίνησητων
πολιτών,πουπερνούνκατάεκατοντάδεςμπροστάαπότοσημείοαιμοληψίας,θαπρέπειναυπάρξειαισθητήαύξησητων
φιαλώναίματοςπουθαλαμβάνονταιτιςεπόμενεςημέρες.ΜηνξεχνάτετοπρόγραμμααιμοδοσίαςείναιΔευτέρα-Τετάρ-
τη-Παρασκευή09.00-13.00στο1οΚΑΠΗΒέροιας,στηνοδόΑριστοτέλους4-πεζόδρομος2ουδημοτικούσχολείου.

Κ. Καλαϊτζίδης στον ΑΚΟΥ 99.6:
Αν δεν δρομολογηθεί το Διοικητήριο, θα παραιτηθώ!!!

Τααντανακλαστικά και την αντίδραση του αντιπερι-
φερειάρχηΗμαθίαςΚώσταΚαλαϊτζίδηπροκάλεσαν τα
σχόλια τουΖήσηΜιχ.Πατσίκακαι τουΝίκουΒουδούρη
στην ραδιοφωνική εκπομπήΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον
ΑΚΟΥ99.6, αναφορικάμε τα έργα τηςΠεριφέρειας και
συγκεκριμένα τοΤελωνείο, τοΔιοικητήριο κ.α.Ο αντι-
περιφερειάρχης ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά και
συγκεκριμένα για το θέμα τουΔιοικητηρίου κατέστησε
σαφές ότι θαπροχωρήσει οπωσδήποτε και είναιπρο-
τεραιότητά του, όπως είχε εξαγγείλει και προεκλογικά.
Μάλιστακάλεσεσήμεραστις10.30στογραφείοτουτους
δημοσιογράφους ναδουν τηνπρομελέτη του έργου και
έφτασεστοσημείο ναδηλώσει ζωντανάστοναέρα, ότι
αν δεν δρομολογηθεί εντός της θητείας του το έργοθα
παραιτηθεί!!!
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Ψηφιακά θα μπορούν να υποβάλλουν οι αγρότες 
την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνεργασία με τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσίων 
εξυπηρέτησης των αγροτών, προχωρούν στην υλοποίηση της υπηρεσίας – πλατφόρμας για την Απομακρυ-
σμένη Υποβολή Αγροτεμαχίων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΥΑΕΑΕ). Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο πολίτης 
– αγρότης θα μπορεί να εξυπηρετείται δωρεάν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ψηφιακά, μέσω του υπολογιστή του ή του 
κινητού τηλεφώνου του, δίχως δηλαδή να απαιτείται η φυσική του παρουσία.

Αξιοποιώντας τα εργαλεία του gov.gr και του κυβερνητικού νέφους (G-cloud), o ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχει την 
δυνατότητα σε περίπου 650.000 δικαιούχους κοινοτικών ενισχύσεων να επικοινωνήσουν μέσω τηλεσυνά-
ντησης – τηλεδιάσκεψης με οποιοδήποτε από τα 450 ενεργά πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων 
(ΚΥΔ) Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης επιλέξουν, από όποιο σημείο βρίσκονται. Η εξυπηρέτηση των αγροτών 
γίνεται στη διεύθυνση kyd.gov.gr. 

Προκειμένου ο αγρότης να συνδεθεί στην πλατφόρμα, πρέπει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στον υπο-
λογιστή του ή σε ένα «έξυπνο» κινητό την αντίστοιχη εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην δικτυακή διεύθυν-
ση https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synelixis.kya. H ταυτοποίηση γίνεται με τους κωδικούς 
taxisnet σύμφωνα με τα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και ακολού-
θως επιλέγεται από τον χρήστη το Κέντρο που θα τον εξυπηρετήσει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί την πρώτη κοινή δράση μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ενώ σύντομα θα επεκταθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες που παρέχονται 
ψηφιακά προς τους αγρότες.

Συνέντευξη του πρώην υπουργού 
του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μαγκριώτη στον ΑΚΟΥ 99.6

Η Βέροια έπρεπε να έχει φυσικό αέριο εδώ και χρόνια!
Με ξεκάθαρες θέσεις και απαντήσεις ε-

πάνω στο φλέγον ζήτημα της απένταξης της 
Βέροιας από το φυσικό αέριο, μίλησε το με-
σημέρι της Δευτέρας στον ΑΚΟΥ 99.6 και 
την εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, ο πρώην 
υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάν-
νης Μαγκριώτης. Ο πρώην υπουργός απέ-
δωσε τις κύριες ευθύνες για την εξέλιξη στην 
προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
αλλά και στην  διαχειριστική ανεπάρκεια της 
Περιφέρειας, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση της 
Ν.Δ. να πει την αλήθεια και να προχωρήσει 
σε διαγωνισμούς για να υλοποιηθεί το έργο, 
αφού όπως τόνισε η Βέροια έπρεπε να έχει 
φυσικό αέριο εδώ και χρόνια. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σύμφωνα με 
την «πράσινη ατζέντα» της Ε.Ε. υποχρε-
ούμαστε ως κράτος να ολοκληρώσουμε πλήρως την εγκατάστα-
ση φυσικού αερίου μέχρι το 2040. Η ταλαιπωρία είναι πρωτό-
γνωρη, δυστυχώς η Βέροια, όπως και τα Γιαννιτσά θα μπορού-
σαν να έχουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εδώ και χρόνια. Οι 
ενεργειακές ανάγκες ευρύτερα στην Β. Ελλάδα, λόγω θέρμαν-
σης είναι αυξημένες και ενώ θα έπρεπε ο πολίτης να απολαμ-
βάνει φθηνή και οικολογική ενέργεια δυστυχώς έχουμε κάνει τα 
εύκολα-δύσκολα». 

Κατά την γνώμη σας που έγκειται το πρόβλημα της απέντα-
ξης της Βέροιας από το φυσικό αέριο;

Το πρόβλημα ξεκινά την περίοδο του 3ου μνημονίου κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για την δημιουρ-
γία της ΔΕΔΑ. Η ΔΕΔΑ συγκροτήθηκε με σκοπό να κατασκευάσει 
δίκτυα φυσικού αερίου εκτός των τριών που ήδη υπήρχαν σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια, η κα-
τασκευή των δικτύων δεν είναι ιδιαίτερη υπόθεση, ούτε εξαιρετικά 
δαπανηρή και δεδομένης της μεγάλης ζήτησης στην Β. Ελλάδα, δεν 
έχει καταφέρει σχεδόν τίποτα. Η ΔΕΔΑ με ελλιπή χρηματοδότηση, 
αφού η πηγή της που θα ήταν η αναπτυξιακή τράπεζα ενεργοποιή-
θηκε μόλις στις μέρες μας λόγω κορωνοϊού, προχώρησε μόνο στην 
ενεργοποίηση κάποιων ήδη υφιστάμενων δικτύων στις Σέρρες και 
την Κατερίνη μικρής όμως δυναμικότητας περίπου 500-600 κατανα-
λωτών. Εάν από τότε άφηναν με την κρατική στήριξη και την χρημα-
τοδότηση μέσω ΕΣΠΑ να αναπτυχθούν τα δίκτυα, αφού ο ανταγωνι-
σμός στον χώρο του φυσικού αερίου είναι μεγάλος, η Βέροια θα είχε 
ήδη φυσικό αέριο.

Την προοπτική κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου από 
ιδιώτες την θεωρείτε λύση; 

 Η δημιουργία και η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου στην 
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη έγιναν από την σύμπραξη του δημοσίου 

με τους ιδιώτες. Πρόκειται για ένα μοντέλο που λειτουργεί εδώ και 
20 χρόνια, το κράτος ενώ προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση των κε-
ντρικών δικτύων των μεγάλων πόλεων, ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετώντας τον 
κρατισμό θέλησε να ψηφίσει έναν νόμο που θα κρατούσε κρατικά τα 
περιφερειακά δίκτυα φυσικού αερίου, χωρίς χρήματα και συνέχισε 
να παλεύει ο ΔΕΔΑ με προθεσμίες που δεν μπορούσε να τηρήσει, 
λάμβανε παρατάσεις από την ΡΑΕ, αλλά δυστυχώς όπως ήταν ανα-
μενόμενο τίποτα δεν μπόρεσε να κάνει όχι μόνο στην Βέροια, αλλά 
πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Η ΡΑΕ ήταν υποχρεωμένη τηρώντας τη 
νομοθεσία που επιβάλλεται και από την Ε.Ε. για την προστασία από 
το κρατικό ολιγοπώλιο και τον αθέμιτο ανταγωνισμό να εφαρμόσει το 
νόμο. 

Η παρούσα κυβέρνηση της Ν.Δ. φέρει ευθύνες για την κατά-
σταση;

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. που λέει ότι είναι μια μεταρρυθμιστική κυ-
βέρνηση έπρεπε να γνωρίζει το πρωτοφανές αδιέξοδο. Ενώ δηλαδή 
έχει απελευθερωθεί πλήρως η ενέργεια, προσπαθούμε να διατηρή-
σουμε κρατικό το δίκτυο. Προφανώς περίμεναν να περάσουν και οι 
οριακές προθεσμίες, αλλά φαίνονται ανέτοιμοι, αφού δεν τολμούν να 
πουν την αλήθεια ότι με βάση το θεσμικό καθεστώς και την πραγματι-
κότητα, θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαγωνισμούς και να αναλά-
βουν ιδιώτες την κατασκευή με την συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, το 
οποίο όμως δεν υπάρχει. Πριν από ένα μήνα το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης πήρε από τις Περιφέρειες κονδύλια 8 δις ευρώ που προορίζονταν 
για έργα για να χρησιμοποιηθούν για μέτρα κατά του κορωνοϊού. Οι 
Περιφέρειες πλέον δεν μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν. 

Γιατί δεν υπήρξαν δυναμικές αντιδράσεις από τις Περιφέρειες 
για την απώλεια του ΕΣΠΑ;

 Η Περιφέρεια από την πλευρά της διακηρύσσει ότι έχει χρηματο-
δοτήσει, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει χρηματοδοτήσει απολύ-
τως τίποτα. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι η επέκταση του δικτύου 

φυσικού αερίου στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης έγινε 
από την ιδιωτική εταιρία. Στις αντιδράσεις τους οι 
Περιφέρειες θα λάμβαναν την απάντηση από τον 
υπουργό ότι παίρνει τα χρήματα γιατί δεν μπορούν 
να τα απορροφήσουν και θα χαθούν. Να γνωρίζετε 
ότι άσχετα με τους επικοινωνιακούς τίτλους που 
χρησιμοποιούν κάποιοι για εσωτερική κατανάλωση 
και ανακηρύσσονται πρωταθλητές στην απορρό-
φηση, μεσοσταθμικά σε  όλη την χώρα η συμβα-
σιοποίηση κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο μόλις στο 
20-25%. Σε 8 μήνες εκπνέει το τρέχον πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ και έχουν συμβασιοποιηθεί πολύ λίγα έργα. 
Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη διαχειριστική ανεπάρ-
κεια, ενώ με στοιχεία η απορρόφηση όταν ήταν 
κρατικές οι περιφέρειες ήταν μεγαλύτερη, ανεξαρτή-
τως κομμάτων. Μεγάλη ευθύνη της προηγούμενης 
κυβέρνησης αλλά και των περιφερειαρχών που 

επανεξελέγησαν, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, αφού δεν 
προετοίμασαν και δεν προχώρησαν τίποτα. 

Η είδηση της απένταξης πόλεων από το φυσικό αέριο φάνη-
κε σα να αιφνιδίασε την πολιτική εξουσία. Εκτιμάτε ότι δεν γνώ-
ριζαν την κατάσταση;

  Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χα-
τζηδάκης δεν ενημερώθηκε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα για τα 
πρότζεκτ που τρέχουνε. Ωστόσο εκτιμώ ότι περίμεναν να περάσουν 
οι προθεσμίες, να σκάσει το θέμα για να το χρεώσουν στην προη-
γούμενη κυβέρνηση, αντί να προσπαθήσουν να το επιλύσουν. Θα 
μπορούσε εύκολα να κάνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. έναν επανασχεδι-
ασμό μόλις ανέλαβε την εξουσία, να ενημερώσει ότι είναι άκαρπες οι 
προσπάθειες τις ΔΕΔΑ, αφού οι συνεχείς παρατάσεις που λαμβάνει 
από την ΡΑΕ δεν έχουν αποτέλεσμα και να προχωρήσει στην λύση 
των διαγωνισμών που θα μπορούσε να συμμετέχει και η ΔΕΔΑ και 
ιδιώτες. Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν προχωρά καν σε ανακοι-
νώσεις, φοβούμενο τις βολές της αντιπολίτευσης, ότι προχωρούν σε 
ξεπούλημα σε ιδιώτες. Η κυβέρνηση να πει την αλήθεια και να συ-
νεργαστεί με τις Περιφέρειες για να προχωρήσει το έργο. 

Σε προσωπικό επίπεδο ο Γιάννης Μαγκριώτης θα έχει ενερ-
γή ανάμειξη στην πολιτική ζωή;

Συνεχίζω να είμαι ενεργός πολίτης και πολιτικός με την εμπειρία 
και τις γνώσεις που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένω 
στο χώρο του ΚΙΝΑΛ και της σοσιαλδημοκρατίας, παρότι έχω ση-
μαντικές διαφωνίες σε πολλά θέματα. Θα διαφανεί στο μέλλον αν οι 
απόψεις μου θα ληφθούν υπόψη και θα αξιοποιηθούν, προσωπικά 
επιθυμώ να είμαι χρήσιμος για την Θεσσαλονίκη και για την Περιφέ-
ρεια Κ. Μακεδονίας και να συμβάλλω στην ανάπτυξη τους και στην 
επίλυση των προβλημάτων τους.     

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 8:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 09:00, 11:30, 14:40, 16:00, 
17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 08:30, 10:20, 13:00, 16:00, 19:00, 
21:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 10:00, 14:30, 17:00, 19:30.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
19:00.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
14:15
Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:00, 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 09:30, 14:30, 19:00.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:30, 10.30, 15:00, 19:30.
ΚΥΡΙΑΚΗ δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα 
δρομολόγιο.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδι-

κών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την καλή μας φίλη Μαρία Μπουτζουρίδου MARIA 
ATELIER που με μεγάλη ευαισθησία έραψε και πούλησε υπέρ του Κέντρου έναν μεγάλο αριθμό 
μασκών.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν αγοράζοντας μάσκες και δωρίζοντας ταυτόχρονα το 
αντίτιμο της αρεσκείας τους υπέρ της λειτουργίας του Κέντρου.

Μεγάλο παράδειγμα για το πώς η αγάπη ξεπερνά τα εμπόδια ακόμα και σε δύσκολους και-
ρούς βρίσκοντας πάντα τον αποδέκτη της. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους.  

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών 
στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου 

Βέροιας για το σχολικό έτος 2020-2021
 Ο  Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας Ιωάννης  Γε-

ωργουδάκης ενημερώνει ότι, οι  εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη 
Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το σχολικό έτος 
2020-2021 συνεχίζονται. 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την  αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου μέχρι 
και τις 29  Μαΐου  στο 

mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr
 Για πληροφορίες 2331065787  και ώρες  από  08:30 έως  14:30 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες.

Το Γυμνάσιο Κοπανού πρωτοπόρο 
στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 Την  εργα -
σία τους με τίτ-
λ ο  « Ρ ο μ π ο τ ι -
κός Βραχίονας»  
π α ρ ο υ σ ί α σ α ν 
χθες  12/5/2020 
οι μαθήτριες της 
Γ΄ τάξης του Γυ-
μνασίου Κοπανού 
Ιωάννα Καρβου-
νίδου και Αλεξία 
Παπαθεοδώρου 
υπό την επίβλεψη 
της καθηγήτριας 
Πληροφορικής κ. 
Λαζάρου Βασιλι-
κής, στο 12ο Μα-
θητικό Συνέδριο 
Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς 
που για πρώτη 
φορά υλοποιήθη-
κε διαδικτυακά. Ο Ρομποτικός Βραχίονας χρησιμοποιείται σε πλήθος εργασιών στη σύγχρονη βιομηχανία. Οι 
μαθήτριες άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους κριτές . Το Γυμνάσιο Κοπανού  τα τελευταία χρόνια ασχο-
λείται ενεργά με την εκπαιδευτική Ρομποτική ,συμμετέχει σε διαγωνισμούς και μαθητικά συνέδρια  , προσφέρει 
στους μαθητές πολύτιμες εμπειρίες και θέτει τις βάσεις για την ενασχόληση τους με σύγχρονους τομείς της 
Πληροφορικής.

Φορείς ΑμΕΑ προς Υπουργεία:  
«Η ειδική αγωγή ΔΕΝ είναι 

μόνο Παιδεία… Είναι 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ για τα παιδιά μας»

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό  ενώνει  τη φωνή της με σωματεία από όλη την Ελλάδα διεκ-
δικώντας την ισότιμη μεταχείριση των παιδιών μας στην  Παιδεία και την Εκπαίδευση. Η ειδική 
αγωγή δεν είναι μόνο παιδεία..είναι θεραπεία!

Αναλυτικά η επιστολή προς τους  Υπουργούς Παιδείας, Επικρατείας, την Υφυπουργό Παιδεί-
ας, την  Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Συνήγορο του Πολίτη, με κοινο-
ποίηση στον  Πρωθυπουργό αναφέρει:

«Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Η επιστολή αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας Σωματείων και Συλλόγων που 

εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες, αυτισμό, νοητική υστέρηση, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διατα-
ραχές, την συνυπογράφουν κι άλλοι φορείς και διαδικτυακές ομάδες και αποσκοπεί στη διεκδίκη-
ση του δικαιώματος των παιδιών ΑΜΕΑ στην Παιδεία τους (άρθρο 16 Σύνταγμα).

Έκπληκτοι παρατηρήσαμε την ανακοίνωσή σας ότι προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για 
όλα τα Ειδικά σχολεία, μη λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 5 και το άρθρο 24 της Σύμβασης του 
Ο.Η.Ε που αντιστοίχως αναφέρεται στην “Ισότητα και μη διάκριση” και “Ισότιμη συμμετοχή του 
συνόλου του μαθητικού πληθυσμού στην εκπαίδευση”. Και αυτό παρ’ όλες τις εκκλήσεις του 
Ο.Η.Ε προς όλες τις κυβερνήσεις να ληφθεί μέριμνα ώστε η πανδημία του κορωνοϊού να μην 
εντείνει τις ανισότητες και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η πρό-
σβασή τους σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων που εύλογα αποφασίστηκε για την αποφυγή 
κινδύνου διασποράς του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας είχε ολέθριες συνέπειες στη 
λειτουργικότητα και τον ψυχισμό των παιδιών ΑΜΕΑ (παλινδρόμηση, έκπτωση δεξιοτήτων, κοι-
νωνικός αποκλεισμός).

Κυρία Υπουργέ,
Απευθύνουμε έκκληση σε εσάς και όλους τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν ΑΜΕΣΑ όλα τα 

απαραίτητα μέτρα τόσο για τους μαθητές/τριες όσο και για τους/τις εκπαιδευτικούς της ειδικής 
αγωγής και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και να επαναλειτουργήσουν ΟΛΕΣ οι δομές ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης . Η ειδική αγωγή ΔΕΝ είναι μόνο Παιδεία… Είναι ΘΕΡΑΠΕΙΑ για τα παι-
διά μας. Παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες»



Με πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και κατόπιν α-
πόφασης του Προέδρου της Βουλής, ο βουλευτής Τά-
σος Μπαρτζώκας τοποθετείται ως μέλος της  Eιδικής 
Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, σχετικά με τη 
διερεύνηση τυχόν αδικημάτων, κατά τους χειρισμούς 
στην υπόθεση Novartis, του  πρώην αναπληρωτή 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

H εν λόγω Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε μετά 
από απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελ-
λήνων, βασίστηκε σε ενδείξεις για την ενδεχόμενη 
τέλεση, από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιο-
σύνης, σωρείας αδικημάτων, μεταξύ αυτών:

• Ηθική αυτουργία στο αδίκημα της κατάχρησης 
εξουσίας κατά φυσική αυτουργία και άμεση συνέργεια 
δικαστικών λειτουργών

• Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση αδικήμα-
τος

• Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος και 
παράβαση καθήκοντος

• Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία
Πρόσφατα και έπειτα από πρόταση βουλευτών της 

Νέας Δημοκρατίας, η ψήφιση της οποίας         εκκρε-
μεί, ο κατάλογος των αδικημάτων είναι προσαυξη-
μένος, καθώς διαπιστώνεται ότι ενδεχομένως έχουν 
τελεστεί περισσότερα αδικήματα από τα έως τώρα 
εξεταζόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο των εργασιών 
της Ειδικής Προανακριτικής Επιτροπής επισημαίνει 
τη σοβαρότητα και τους λεπτούς χειρισμούς που α-
παιτούνται, καθώς αν προκύψει κατάχρηση εξουσίας 
από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης 
και παρέμβαση του σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέ-

σεις, και ανεξαρτήτως από το αν τα αδικήματα έλαβαν 
χώρα εντός ή εκτός των καθηκόντων του, προκύπτει 
αναντίρρητα αλλοίωση του δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος.
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Την ανάγκη ταχύτατης 
αναγγελίας ζημιών από τον 

ΕΛΓΑ για προβλήματα 
καρπόδεσης των 

οπωροφόρων στην Ημαθία, 
ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Να προχωρήσει ταχύτατα ο ΕΛ-
ΓΑ σε αναγγελίες ζημιών προκει-
μένου να αποζημιωθούν οι παρα-
γωγοί οπωροφόρων δέντρων της 
Ημαθίας για τις ζημίες που υπέστη-
σαν οι καλλιέργειές τους κατά το 
στάδιο της καρπόδεσης  λόγω των 
δυσμενών καιρικών φαινομένων 
από τα μέσα Μαρτίου έως και τα 
τέλη Απριλίου, ζητάει με επιστολή 
του προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. 
Τσαβδαρίδη προς τον Πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,
 Εντονότατη είναι η ανησυχία 

των παραγωγών οπωροφόρων δέντρων σε πολλές περιοχές της Ημαθίας (κερα-
σοπαραγωγών των τοπικών Διαμερισμάτων Φυτειάς και Τριλόφου του Δήμου της  
Βέροιας, παραγωγοί συμπύρηνων ροδακίνων, αχλαδιών κλπ) από τα ογκώδη 
προβλήματα κατά το στάδιο καρπόδεσης που παρατηρούνται στις καλλιέργειές 
τους λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων (βροχές, χιόνι) τη χρονική περίοδο 
από τα μέσα Μαρτίου έως και τα τέλη Απριλίου 2020.

 Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, είναι ότι τα δέντρα που βρίσκονται στο στά-
διο της ανθοφορίας έχουν χάσει σχεδόν το συνολικό αριθμό των ανθέων τους και 
έχουν μείνει στα κλαδιά μόνο φύλλα. Ως εκ τούτου, η απόδοση σε καρπούς των 
δέντρων προμηνύεται όχι απλά ελάχιστη αλλά σχεδόν μηδαμινή και φόβοι εκφρά-
ζονται ότι σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα κεράσια, η ζημία θα φτάσει ως και 
το 100%. 

Ως εκ τούτου, καθίσταται κάτι περισσότερο από απαραίτητο να προχωρήσει 
ταχύτατα ο ΕΛΓΑ σε αναγγελία ζημιών, προκειμένου οι πληγέντες παραγωγοί να 
προχωρήσουν σε δηλώσεις και να γίνει ταχύτατα η καταγραφή των ζημιών από τα 
κλιμάκια του Οργανισμού, προκειμένου στη συνέχεια να αποδοθούν οι αναγκαίες 

αποζημιώσεις στους 
πληγέντες παραγω-
γούς.

 Κατόπιν τούτων, 
παρακαλώ όπως 
προχωρήσετε σε ό-
λες τις απαιτούμενες 
ενέργειες προς αυτή 
την κατεύθυνση».

Σύλλογος Νεφροπαθών Ημαθίας      

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας ευ-

χαριστεί τον Αντιπεριφερειάρχη Κο Καλαιτζίδη 
Κωνσταντίνο για την προσφορά ειδή ατομικής 
υγιεινής προστασίας.

ΤΟ ΔΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΟΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΔΣ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχα-

ριστεί την κ. Σπυρίδου- Ζαμάνη Μαρία για την 
κατάθεση χρηματικού ποσού στον τρ. λογαριασμό 
του Συλλόγου μας εις μνήμην του εξαδέρφου της 
Γεωργίου Σούμπουρου του Νικολάου.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέσς

Πίσκος Δημήτριος Τσίρης Γεώργιος

Ο Τάσος Μπαρτζώκας μέλος της 
Ειδικής Προανακριτικής Επιτροπής 
για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου 

και τη σκευωρία της Novartis
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 Μα-

ΐου 2020 στις 1.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου Τριποτάμου η Αναστασία Σάββα 
Λαζαρίδου σε ηλικία 54 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 Μα-

ΐου 2020 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Αθανάσιος Κουρουνταής 
σε ηλικία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 στις 11.00 π.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Θεόδωρος Αγγελίδης σε ηλικία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2020

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά το 
διά στη μα α πό 1-5-2020μέχρι 15-5-2020θα εί
ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής βλα βών: τηλ. 
2331021814.

CMYK

Τετάρτη13-5-2020

14:3021:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
2331029759

14:3021:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 2331026757

19:0021:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2931 (πλατεία 
Τσερμένι) 2331065770

21:0008:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29
31 (πλατεία Τσερμένι) 2331065770

Φαρμακεία

Δωρεάντοεκπαιδευτικόπρόγραμμα
«COVID-19&ΕπιχειρησιακήΒιωσιμότητα»,
γιαταμέλητουΕπιμελητηρίουΗμαθίας

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προσφέρει δωρεάν στα μέλη του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «COVID19 
& Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα», με εισηγητή τον κ. Ευστάθιο Λιακόπουλο, Ιδρυτή  και CEO της Business 
Support Services “BSS”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης που διαθέτει το εξ’ αποστάσεως  
εκπαιδευτικό  πρόγραμμα, από την TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η διαμόρφωση λύσεων & δράσεων από τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις και οι μεσοπρόθεσμες στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν, μετά 
από αυτήν.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ασύγχρονα (στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κατεβάσετε το υλικό του σεμιναρίου, ενώ θα παρακολουθήσετε και τον εισηγητή 
να σας μιλάει) οποιαδήποτε στιγμή  έως και 15/5/2020.

Επίσης, αμέσως μετά το πέρας κάθε παρακολούθησης, μπορείτε να θέσετε δωρεάν τα ερωτήματά σας 
στον κ. Λιακόπουλο μέσω του forum της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης  και αυτά θα απαντηθούν 
εντός 24 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση του προγράμματος, καλέστε στην TUV 
στο 210 5220920, εσωτερικά τηλέφωνα 130 και 143  ή συμπληρώσετε τη δήλωση συμμετοχής που θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.icci.gr. Μόλις παραληφθεί το αίτημά σας θα σας σταλούν οι 
σχετικές πληροφορίες καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για οποιαδήποτε συ-
μπληρωματική ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο Ημαθίας, τηλ. 2331024734.

ΚέντροΥγείαςΒέροιας:
Καλήδύναμηστοδύσκολο
έργοτωννοσηλευτών

Με αφορμή, την 
χθεσινή Παγκόσμια 
Ημέρα Νοσηλευτή 
12 Μαΐου, αξίζει το 
μεγαλύτερο και το 
πιο θερμό χειρο-
κρότημα για τον α-
γώνα που έδωσαν 
και δίνουν παγκο-
σμίως οι Νοσηλευ-
τές/τριες, έχοντας 
αποδε ίξε ι  πόσο 
πολύτιμη είναι η 
προσφορά τους, 
για τον αγώνα της 
ανθρώπινης ζωής. 

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας εύχεται χρόνια πολλά, καλή δύναμη στο δύσκολο έρ-
γο τους. 

12η ΜΑΙΟΥ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αναδεικνύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά 
τον ιδιαίτερο και σπουδαίο ρόλο των νοσηλευτών/τριων στο Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας.

Είναι αυτοί που με αίσθημα ευθύνης και αυτοθυσίας σήκωσαν και σηκώ-
νουν όλο το βάρος για την αξιόπιστη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα η πανδημία ανέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την α-
ξία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που βασίζεται στην καθολική κάλυψη, στην ισότιμη πρόσβαση και την 
ανάγκη για μια γενναία ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν την καρδιά του συστήματος η κυβέρνηση οφείλει 
να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Να προχωρήσει στην ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ, υλοποιώντας το σχεδιασμό που είχε δρομο-
λογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για 4000μόνιμες προσλήψεις το 2020 και 7500 τα επόμενα 3 χρόνια με 
μόνιμο προσωπικό και όχι εμβαλωματικές λύσεις με συμβασιούχους μιας χρήσης.

Η επιβράβευση για τους ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες, εκτός από τα χειροκροτήματα ση-
μαίνει την  αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την ένταξή τους 
στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η δημιουργία ενιαίου Νοσηλευτικού κλάδου όπως είχε 
σχεδιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόλαβε να νομοθετήσει. Η θεσμική και επιστημονική κατοχύρωση του Νοση-
λευτικού προσωπικού είναι αναγκαία μακριά από μικροπολιτικές και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του σε όλους τους νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες και δεσμεύεται ότι θα πάρει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και 
ενδυνάμωση του ρόλου των νοσηλευτών/τριών, ως αναγκαία προυπόθεση για την πραγματική θωράκιση 
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Τμήμα  Υγείας
ΝΕ  ΣΥΡΙΖΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής 
προσφοράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους συμπολίτες 
μας, σας γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων 
υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``-
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για 
όσο χρονικό διάστημα χρειά-
ζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 
24891.



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ: Να προβεί άμεσα 

ο ΕΛΓΑ σε αναγγελίες  
για την κάλυψη της  ακαρπίας

Το Δ.Σ του Αγροτικού  
συλλόγου γεωργών Βέ-
ροιας σε ανακοίνωσή του, 
τονίζει ότι, ο αγροτικός 
κόσμος έρχεται  από  μια 
πολύ δύσκολη οικονομικά 
χρονιά, με πολλές  ζημίες 
, απλήρωτες παραγωγές, 
καθυστερημένες πληρωμές 
αποζημιώσεων, κωρονϊούς  
, (κουτσουρεμένες κι αυτές  
κατά 35%)  από τον ΕΛΓΑ 
αλλά και μια «καλή»  αύξη-
ση των ασφαλίστρων της 
παραγωγής. 

Και προσθέτει: «Η νέα 
χρονιά που διανύουμε φέρ-
νει κι αυτή τις δικές της 
ζημίες, από παγετούς , 
χαλάζι, και ακαρπίες.  Ζη-
τούμε άμεσα από τον ΕΛ-
ΓΑ να προβεί  σε αναγγε-
λίες  για την κάλυψη της  
ακαρπίας .   Το ζήτημα 
τέθηκε από τον Αγροτικό 
μας σύλλογο, και στην σύ-
σκεψη των Κυβερνητικών 
βουλευτών στην  Αντιπερι-
φέρεια  Ημαθίας αλλά και 
στον Αντιπεριφερειάρχη 
Κώστα Καλαίτζίδη. Αναμέ-
νουμε από τον ΕΛΓΑ να 
ενεργήσει άμεσα .  Ανα-
μένουμε από την Πολιτεία 
να συνδράμει  αποφασι-
στικά» .

Π.Ε. Ημαθίας: Διαδικασία 
επιλογής των υπό κρίση 

αιτήσεων για μίσθωση ακίνητων 
στο έλος Κλειδίου

Σε συνέχεια των από 30.04.2020 και 
04.05.2020 ανακοινώσεών της Π.Ε. Ημαθίας 
και την από 05.05.2020 ανάρτηση διαγραμμά-
των εντοπισμού και πινάκων των προς διάθεση 
ακινήτων στην περιοχή Ελους Κλειδίου, ανακοι-
νώνονται τα εξής:

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών τις οποίες δι-
έρχεται η Χώρα, ζητήθηκε, από τους υποψήφι-
ους μισθωτές των προς εκμίσθωση αγροτικών 
ακινήτων, αντί της αυτοπρόσωπης κατάθεσης 
των αιτήσεων, για τη διεκδίκηση των εν λόγω 
ακινήτων, αυτές να αποστέλλονται, με ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο προς την  Υπηρεσία μας, 
αρχής γενομένης από την 8η πρωϊνή της 5ης 
Μαΐου 2020. 

Επειδή είναι κατανοητό ότι τα e-mails που 
έφτασαν στην Υπηρεσία ταυτόχρονα  και συ-
γκεκριμένα εντός του ίδιου λεπτού της ώρας και 
ενόψει των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με 
τις οποίες τα ακίνητα δίδονται κατά σειρά προτεραιότητας, η Υπηρεσία για όσα ακίνητα ήρθαν εντός του ίδιου λεπτού, τηρεί τη 
σειρά προτεραιότητας ανά λεπτό.

Κατόπιν τούτου  όσα αιτήματα αφορούν ένα συγκεκριμένο ακίνητο  και είναι τα μοναδικά  για το συγκεκριμένο λεπτό της 
ώρας,  οι αιτούντες κρίνονται δικαιούχοι ( υπό τον όρο φυσικά της πληρώσεως των υπολοίπων απαιτήσεων του Νόμου).

Για όσα  αιτήματα αφορούν το ίδιο ακίνητο και ήρθαν εντός του ίδιου λεπτού της ώρας, θα διενεργηθεί κλήρωση στο Γρα-
φείο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, παρουσία των υπηρεσιακών παραγό-
ντων και του Νομικού Συμβούλου Π.Ε. Ημαθίας.

Θα κληθούν να παραστούν όσοι το επιθυμούν (τηρουμένων των μέτρων ασφαλείας  λόγω κορωνοϊού), είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε δια πληρεξουσίου, εφοδιασμένου με εξουσιοδότηση (που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής, ή  θα εκτυπώνεται 
μέσω της ιστοσελίδας gov.gr).

Για την ημέρα και την ώρα που θα προσέλθουν οι υποψήφιοι για κάθε ακίνητο και προς αποφυγή συνωστισμού, θα ενημε-
ρωθούν αυτοί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας.
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CMYK

Κεφαλαιοκρατική Κρίση 
 Η υπερπαραγωγή

Γράφει ο Τάσος Σεβαστιάδης

Ένα άλλο παράδειγμα του πώς η ανταλλακτική 
αξία επισκιάζει την αξία χρήσης είναι προφανές 
στην περίπτωση της «ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».

Κατά περιόδους η παραγωγή καταλήγει σ’ αυτό 
που οι επιχειρήσεις ονομάζουν «πλεόνασμα» εμπο-
ρευμάτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τιμές και τα 
κέρδη πέφτουν.

Οι απελπισμένοι επιχειρηματίες λένε η αγορά εί-
ναι «κορεσμένη» και για να σώσουν την κατάσταση 
καταστρέφουν ένα μέρος του προϊόντος τους. 

Γιατί; 
Μα απλούστατα για να ανεβάσουν τις τιμές και τα κέρδη.
Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον αν οι εργαζόμενοι έχουν ανεπαρκή ιατρική 

περίθαλψη ή κακή διατροφή.
Από την άποψη του κέρδους, μια «κορεσμένη» αγορά ισοδυναμεί με κα-

ταστροφή. Είναι ένα κακό που πρέπει να θεραπευτεί. Η καλύτερη θεραπεία 
είναι η καταστροφή του πλεονάσματος.

Για να διατηρήσουν τα κέρδη σε υψηλά επίπεδα μειώνουν την προσφε-
ρόμενη ποσότητα. Η παραγωγή φυσικά ελαττώνεται με τη σειρά της.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο καπιταλισμός χρειάζεται εμπορεύματα που να 
έχουν το χάρισμα να είναι ανταλλάξιμα σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον κα-
πιταλισμό αυτό που μετράει δεν είναι το τι είναι, το Αντικείμενο – δηλαδή η 
αξία χρήσης του – Αλλά το τι αξίζει – η ανταλλακτική του Αξία.

Δηλώσεις για ζημιές 
στα ακτινίδια από την 

ανεμοθύελλα της 4ης Μαΐου, 
σε Βρυσάκι και Αλεξάνδρεια

 Όσοι καλλιεργητές ακτινιδίων υπέστησαν ζημία από την ανεμοθύελλα 
της 4ης Μαΐου 2020 στο αγρόκτημα των Κοινοτήτων Βρυσακίου και Αλε-
ξάνδρειας μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς έως την Παρασκευή 
29/05/2020, στις τοπικές ανταποκρίτριες ΕΛ.Γ.Α. Μετά την ημερομηνία αυτή 
καμία δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί.

Για την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομί-
ζουν την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας –  Εκτροφής (ΟΣΔΕ).

Υπεύθυνες για επικοινωνία: Λάχανη Όλγα και Κιρτικίδου Έφη (γραφείο 
11, τηλ. 2333350111 & 137)

 Οι Ανταποκρίτριες ΕΛ.Γ.Α.
Βρυσακίου – Αλεξάνδρειας
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Φρόσω Καρασαρλίδου: Τηλεδιάσκεψη με Δήμαρχο Βέροιας, 
εκπροσώπους αγροτικών φορέων και εμπόρων 

για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον αγροτικό τομέα
Την Παρασκευή 8 Μαΐου η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, 

πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο και αντιδήμαρχο 
Βέροιας, αγρότες, κτηνοτρόφους και εμπόρους- εξαγωγείς της 
Π.Ε. Ημαθίας για τα οξύτατα προβλήματα του αγροτικού τομέα. 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο πρώην υπουργός Αγρ. Ανά-
πτυξης, τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Α-
ραχωβίτης, καθώς και ο συντονιστής της ΝΕ Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Αναστάσιος Κωστόπουλος. 

 Ειδικότερα εκ μέρους των φορέων συμμετείχαν, ο δήμαρχος 
Βέροιας Κων/νος Βοργιαζίδης και ο αντιδήμαρχος Ηλίας Τσι-
φλίδης, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας και μέλος του ΔΣ του ΕΛΓΑ 
Χρήστος Γιαννακάκης, ο πρόεδρος του Α.Σ. Νάουσας Κων/νος 
Ταμπακιάρης, ο πρόεδρος του Α.Σ. Επισκοπής Δημ. Λογγιζίδης, 
εκ μέρους του ΑΕΣ Απ. Παύλου η Ασπασία Πρόγκα, ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας Αναστάσιος Χαλκίδης, ο πρό-
εδρος του Ενιαίου Συλλόγου Αγροτών Νάουσας Μάκης Αντω-
νιάδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας Χρήστος 
Βοργιάδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Βέροιας και 
της Πανελλαδικής ομοσπονδίας Στέργιος Κύρτσιος, ο νομικός 
σύμβουλος του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας Φώτης Κόβας, ο 
έμπορος- εξαγωγέας της Tasty Fruit Στέφανος Αποστολίδης και 
ο εξαγωγέας Μάκης Ζάχαρης.

Έγινε διεξοδική και εποικοδομητική συζήτηση για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αγρότες/κτηνοτρόφοι εξαιτίας των συνεπειών της 
πανδημίας αλλά και διαχρονικά. Χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους “αό-
ρατους” για την κυβέρνηση και θεωρούν λάθος την εκτίμησή της ότι δεν 
εθίγησαν από την κρίση της πανδημίας, τη στιγμή μάλιστα που ο ΟΗΕ, 
ο ΠΟΥ και ο FAO κρούουν συντονισμένα τον κώδωνα του κινδύνου για 
επικείμενες επισιτιστικές κρίσεις.  

Όπως σημείωσε η κα Καρασαρλίδου: «Ο χρόνος για τα όποια 
εμπροσθοβαρή μέτρα, όπως αυτά που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στο πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι» και τα οποία 
θα είχαν αναχαιτίσει κάποιες τουλάχιστον επιπτώσεις στην πρωτογενή 
παραγωγή, εκπνέει και ο κίνδυνος για έναν ξαφνικό “θάνατο” της πρω-

τογενούς παραγωγής μεγαλώνει, συμπαρασύροντας και τη διατροφική 
ασφάλεια του πληθυσμού της χώρας».

 Ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να τεθούν όλα τα 
θέματα και να διεκδικήσουμε ως χώρα, πρώτα από την ΕΕ, χρηματοδο-
τικά εργαλεία για τη στήριξη των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων. Η 
κ. Καρασαρλίδου πρότεινε και συμφώνησε με τα αιτήματα των φορέων 
στα παρακάτω:

• Άμεση ενίσχυση της ρευστότητας με πάνω από 0,5 δις ευρώ για 
τους αγρότες (466 εκατ επιστράφηκαν αυτές τις μέρες από παρακρα-
τούμενα της Ε.Ε.).

• Άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/633 για προστα-
σία των μικρών εκμεταλλεύσεων. Ήδη η Ισπανία την εφαρμόζει με απα-

γόρευση πώλησης αγοράς κάτω του κόστους παραγωγής, άμεση 
πληρωμή σε 30 ημέρες κ.λπ.

• Περιορισμό της “μαύρης αγοράς” διότι πέρα των γνωστών 
αρνητικών επιπτώσεων αποτελεί και υγειονομική βόμβα οι “έ-
μποροι” από τη Βουλγαρία να τριγυρνάν από χωράφι σε χωράφι 
ανεξέλεκτοι, χωρίς μέτρα προστασίας.

• Άμεση λύση του προβλήματος με τους εργάτες γης με Έλλη-
νες ανέργους, Αλβανούς, μετανάστες, όλοι με εργόσημο πληρω-
μής μέσω Τραπέζης και επιχορήγηση της διαμονής τους σε χώ-
ρους που πληρούν τις υγειονομικές προδιαγραφές (ξενοδοχεία).

• Πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο κτηνοτρόφων και σύνδεση 
ηλεκτρονικά όλης της διαδικασίας από την παραγωγή μέχρι την 
πώληση στον καταναλωτή.

• Δωρεάν διανομή σε ευπαθείς ομάδες, σε δήμους και πρό-
σφυγες, νοσοκομεία, στρατό για απορρόφηση αδιάθετων νωπών 
προϊόντων

• Στρατηγική ανάπτυξης από τους συνεταιρισμούς σε νέα 
προϊόντα όπως βερίκοκο και κεράσι και όχι μόνο διαχείριση με 
ροδάκινο, ακτινίδιο και μήλα (αναδιάρθρωση καλλιεργειών).

• Κατάργηση των “ιστορικών δικαιωμάτων” και σύνδεση των 
άμεσων επιδοτήσεων με την παραγωγή και το περιβάλλον

• Πίεση στην Ε.Ε. για να αρθεί το ρωσικό εμπάργκο.
• Άμεση στελέχωση του τοπικού ΕΛΓΑ με γεωπόνους μόνιμους και 

έκτακτους, αλλαγή κανονισμού και οργανογράμματος.
• Ενίσχυση συνεταιρισμών με εργαλεία ρευστότητας μέσω αναπτυξι-

ακής τράπεζας κ.α. όπως το ΛΑΕΚ.
• Επιδότηση των  μεταφορών λόγω, αυξημένα κόμιστρα μη επιστρο-

φής από το εξωτερικό (δηλαδή τα φορτηγά θα επιστρέφουν άδεια και το 
κόστος όλο θα επιβαρύνει τον εξαγωγέα).

 «Δεσμευτήκαμε στην κουβέντα με τους ανθρώπους της πρωτογε-
νούς παραγωγής του νομού μας να είμαστε σε συνεχή επαφή και αλ-
ληλοενημέρωση, όπως άλλωστε κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια», 
δήλωσε μετά την τηλεδιάσκεψη η κα Καρασαρλίδου.

Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη συναισθηματική 
κατάσταση των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων

Της ψυχολόγου 
Παρασκευής Αγγελή

Στη ζωή δίνουμε πολλές φορές εξετά-
σεις και με πολλούς τρόπους. Κανείς δεν 
πετάει από την χαρά του όταν προετοιμά-
ζεται γι’ αυτές. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις 
δεν είναι τίποτα άλλο από την πρώτη (συ-
νήθως) μεγάλη μάχη που δίνει ο έφηβος 
για να πετύχει έναν στόχο. Δεν είναι εξετά-
σεις ζωής, απλά κρίνουν τις επιδόσεις του 
παιδιού σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό 
πεδίο. Αποτελούν δε, μια καλή ευκαιρία να 
μάθει το παιδί τον τρόπο να αντιμετωπίζει 

τις εξετάσεις που θα κληθεί να δώσει στην πορεία της ζωής του.
Οι νέοι άνθρωποι καλούνται να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις, σε μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας τους συμβαίνουν 
πολλές και έντονες αλλαγές, τόσο σε σωματικό και συναισθηματικό, 
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι έφηβοι βιώνουν καθημερινά πολύ 
έντονα συναισθήματα και ψυχολογικές μεταπτώσεις. Οι απαιτήσεις των 
εξετάσεων τους φέρνουν συχνά αντιμέτωπους με ένα μεγάλο φορτίο 
άγχους. Είναι σύνηθες σε αυτήν την περίοδο να εκδηλώνονται ψυχο-
σωματικές δυσλειτουργίες. Αυτές αποτελούν ένδειξη πως ο μαθητής 
πιέζεται αρκετά και βιώνει στρες. Το άγχος κινητοποιείται από αρνητικές 
σκέψεις, μεγαλώνει μέσα απ’ αυτές και τελικά, στην χειρότερη περίπτω-
ση, μπορεί να ακινητοποιήσει τα παιδιά και να τα οδηγήσει να εγκατα-
λείψουν την προσπάθειά τους.

Όταν στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί μία πραγματική κρίση, 
όπως είναι ο κορωνοϊός και ο αναγκαστικός εγκλεισμός, τα πράγματα 
στο σπίτι μπορούν να γίνουν πραγματικά ... εκρηκτικά!! Μια κατάσταση 
πρωτόγνωρη τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους μεγάλους. Οι γονείς 
αναρωτιούνται με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά τον 
έφηβο που δίνει εξετάσεις. Η συμβολή της οικογένειας στις Πανελλα-
δικές εξετάσεις παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η εμψύχωση προς τους 
υποψηφίους είναι απαραίτητη.

• Αρχικά, είναι καλό το σπίτι να διατηρείται ήσυχο, καθώς η ηρεμία 
είναι αυτό που  χρειάζεται περισσότερο ο εξεταζόμενος. Στις εντάσεις 
που προκύπτουν, δεν πρέπει να δίνεται συνέχεια. Τα προβλήματα μπο-
ρούν να λυθούν μετά το πέρας των εξετάσεων.

•Η ψυχολογική στήριξη του παιδιού είναι απαραίτητη, ώστε να 
αντιληφθεί την εμπιστοσύνη των γονέων και να αποβάλλει τον πανικό 
και το άγχος του. Αυτό που έχει ανάγκη το παιδί σε αυτή τη φάση είναι 
οι γονείς να είναι εκεί και να το ακούν, να μοιραστεί μαζί τους τις ανη-
συχίες και τους φόβους του.

•Καλό είναι να μην δείχνετε το άγχος σας. Ακόμα κι αν θεωρείτε ότι 
τεμπελιάζει ο μαθητής, δεν πρέπει να πανικοβάλλεστε. Βοηθητικό είναι 

να τονώσετε τα κίνητρά του, θυμίζοντάς του τους στόχους του και δεί-
χνοντάς του ότι πιστεύετε πως μπορεί να τους καταφέρει. Αποφύγετε 
τις συγκρίσεις με άλλα παιδιά, φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. 

•Αποφύγετε να γίνεστε πιεστικοί προσπαθώντας να παρακινήσε-
τε τα παιδιά σας να διαβάσουν και να επιτύχουν. Στερείτε έτσι από τον 
έφηβο την αίσθηση αυτοκαθορισμού, ότι δηλαδή ο ίδιος έχει την ικανό-
τητα και δυνατότητα να καθορίζει σε κάποιο βαθμό τη ζωή του. Η αίσθη-
ση αυτονομίας στον έφηβο συνδέεται με μεγαλύτερη σχολική επιτυχία.

•Ο βαθμός από μόνος του δεν σημαίνει τίποτα. Αποφορτίστε τον 
εξεταζόμενο τονίζοντας του ότι η επιτυχία στη ζωή του εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, και όχι μόνο από την επιτυχία στις εξετάσεις. Ο 
ίδιος θα πρέπει να προσπαθήσει όσο μπορεί, αλλά και σε περίπτωση 
αποτυχίας θα είναι εξίσου αποδεκτός. Η επιτυχία στις εξετάσεις δεν 
πρέπει να ταυτίζεται με την αξία του παιδιού σαν άνθρωπο.

•Είναι σωστό να επιβραβεύονται όχι μόνο οι επιτυχίες αλλά και οι 
προσπάθειες του παιδιού. Η επιβράβευση ενισχύει την θετική συ-
μπεριφορά.

•Θα πρέπει να αποφύγετε υπερβολικές εκφράσεις, όπως «Θα 
σκίσεις! Είσαι ο καλύτερος!» Μπορεί να αγχώνουν περισσότερο το παι-
δί, καθώς αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τους 
γονείς. Προτιμότερες είναι ρεαλιστικές εκφράσεις, όπως: «Όλα καλά θα 
πάνε και είμαστε δίπλα σου πάντα. Σε αγαπάμε ό,τι κι αν γίνει». Κάτι 
τέτοιο προσφέρει δίχτυ ασφαλείας στο παιδί και του δίνει δύναμη να 
συνεχίσει την προσπάθειά του. 

•Η πιο συνηθισμένη και ταυτόχρονα η πιο αποτυχημένη συμβουλή 
που μπορεί να δώσει ένας γονέας στο παιδί του ενόψει εξετάσεων εί-
ναι να μην έχει άγχος. Πως να μην έχει άγχος το παιδί όταν πρόκειται 
να δώσει τόσο σημαντικές εξετάσεις; Το μόνο που θα καταφέρει είναι 
να το φορτώσει με ένα ακόμα μεγαλύτερο άγχος: «το άγχος να μην 
έχει άγχος»! Εξηγείστε ότι η επιθυμία για την επίτευξη ενός υψηλού 
στόχου πάντα συνοδεύεται από άγχος και ότι μια από τις φυσικές 
λειτουργίες του άγχους είναι να μας ενεργοποιεί για μια δοκιμασία στην 
οποία αν πηγαίναμε χαλαροί μάλλον δεν θα είχαμε πολλές πιθανότητες 
επιτυχίας.

•Προετοιμάστε το παιδί σας για τα όσα ενδεχομένως θα νιώσει, 
τόσο πριν του δοθούν τα θέματα των εξετάσεων, αλλά και μετά. Πείτε 
του ότι μέχρι να του δοθούν τα θέματα είναι απόλυτα αναμενόμενο να 
νιώθει μεγάλη αγωνία, σαν να έχει κολλήσει ο χρόνος. Επίσης τονίστε 
του ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό και συνηθισμένο, αφού πάρει τα 
θέματα στα χέρια του και στην πρώτη ματιά, ενδεχομένως να νιώσει ότι 
δεν ξέρει τίποτα. Μετά όμως, όταν θα αρχίσει να ασχολείται με το κάθε 
θέμα ξεχωριστά, θα καταλάβει ότι αυτό που αισθάνθηκε αρχικά δεν ή-
ταν παρά μια ψευδαίσθηση.

•Συμβουλέψετε το παιδί σας να μην ασχολείται καθόλου με το μά-
θημα που μόλις έδωσε, προσπαθώντας να διαπιστώσει εάν έγραψε 
καλά, αφού «ότι έγινε, έγινε και δεν αλλάζει» και να αρχίσει αμέσως να 

ασχολείται με το επόμενο. Έτσι κι αλλιώς ασφαλή πρόβλεψη για την ε-
πίδοσή του δεν πρόκειται να λάβει και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο, αν 
διαπιστώσει ότι δεν πήγε καλά σε ένα μάθημα, να απογοητευτεί και να 
έχει μειωμένη προσπάθεια στα επόμενα.

•Είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο ότι το παιδί δίνει εξετάσεις, όχι 
οι γονείς. Αλλιώς το παιδί κουβαλάει τα όνειρα μιας ολόκληρης οικογέ-
νειας, που είναι μεγάλο φορτίο για τις νεανικές του πλάτες. Όσο θα βλέ-
πετε το παιδί σαν προέκταση του εαυτού σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
πιθανότητα να θέλει εκείνο να εκπληρώσει τα ανεκπλήρωτα όνειρά σας. 
Και αν κάτι παρ’ ελπίδα πάει στραβά τότε θα νιώθει ότι απογοήτευσε και 
τους γονείς του.

-Συμβουλέψτε, επίσης, τα παιδιά σας:
• Να αφιερώσουν λίγο χρόνο καθημερινά για άσκηση και χαλά-

ρωση. Να βρουν λίγο χρόνο μέσα στη μέρα για να ασχοληθούν με 
δραστηριότητες που τα χαλαρώνουν ή τα βοηθούν να εκτονώσουν την 
κούραση τους. 

• Είναι προτιμότερο να διαβάζουν στον ίδιο πάντοτε χώρο. Επά-
νω στο γραφείο τους πρέπει να υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα για το 
διάβασμα του συγκεκριμένου μαθήματος. 

• Να κάνουν διαλλείματα για να ξεκουράζονται πνευματικά και σω-
ματικά, πηγαίνοντας σε άλλο χώρο.

• Να μην διαβάζουν με εξαντλητικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων – το βασικό διάβασμα έχει προηγηθεί και τώρα απλά 
κάνουν επαναλήψεις.

• Το σωστό πρόγραμμα ύπνου εξασφαλίζει την απαραίτητη ε-
νέργεια στον οργανισμό, ο οποίος χρειάζεται 8 ώρες ύπνου για να 
ξεκουραστεί και να αφομοιώσει αυτά που διάβασε. Πριν κοιμηθούν να 
μην ανοίγουν το κινητό. Το φως του δίνει εντολή στον εγκέφαλο να ξα-
γρυπνήσει.

• Ο καφές, το αλκοόλ και το κάπνισμα εντείνουν το άγχος, κα-
θώς έχουν διεγερτικές ιδιότητες. Προκαλούν υπερδιέγερση και δεν βοη-
θούν στη συγκέντρωση. 

• Να τρώνε σωστά, χωρίς πολλά γλυκά, αναψυκτικά, λιπαρά. Να 
πίνουν νερό, καθώς ακόμη και μία μικρή αφυδάτωση μπορεί να μειώ-
σει την απόδοση, τόσο τη σωματική, όσο και την πνευματική.

• Να οργανώσουν τον χρόνο του διαβάσματός τους και να κατα-
μερίσουν την ύλη τους. Η σωστή διαχείριση του χρόνου και της ύλης 
μειώνει την ανησυχία και την απαισιοδοξία.

Η περίοδος της προετοιμασίας σχεδόν τελειώνει, οι εξετάσεις πλη-
σιάζουν και μια κουραστική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Τα παιδιά 
χρειάζονται θετικές σκέψεις. Αυτές δεν είναι απλά μια τεχνική ή ένα 
κόλπο. Είναι στάση ζωής! Μας δυναμώνουν και μας τροφοδοτούν. 
Προετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τα καλά αποτελέσματα, απελευθε-
ρωνόμαστε από άγχη και φόβους, αφομοιώνουμε ευκολότερα αυτά που 
διαβάζουμε.

Καλή επιτυχία !!!
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Πρόγραμμα κατάρτισης 200 ατόμων ηλικίας 60 
και άνω στη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαίου 2020 με τον Δήμαρχο της Βέροιας  
Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βέροιας Δημήτρη Ταχμα-
τζίδη και την Πρόεδρο του Τοπικού Παραρτήματος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλω-
τών Ελλάδας Έλενα Ατσάλου, για το νέο έργο «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» που 
υλοποιείται  στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης την 
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. 

Στη συνάντηση εκφράστηκε η σπουδαιότητα της κατάρτισης των ηλικιωμένων στην α-
σφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και σημειώθηκε ο επίκαιρος χαρακτήρας του, 
καθώς λόγω της κρίσης του Covid-19, η χρήση των  ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πλέον 
επιτακτική ανάγκη. 

Το έργο στοχεύει στην κατάρτιση 200 ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω στην ασφαλή χρή-
ση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε 10 πόλεις της Ελλάδας βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα 
διαβίωσής τους και συμβάλλοντας στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας 
τους. 

Με το πέρας της κατάρτισης, θα δημιουργηθεί ένα εθελοντικό δίκτυο στελεχωμένο από 
τους ίδιους τους καταρτιζόμενους που θα συνεχίσουν να παρέχουν με την υποστήριξη της 
Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας τις υπηρεσίες τους στον τομέα αυτό. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του 
μπορείτε να βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα:https://eeke-seniors.gr/ 

Το έργο «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών 
Ελλάδας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπα-
ϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών 
και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Υπογράφηκε από την ΔΕΥΑΒ 
η σύμβαση έργου Αποκατάσταση 

τομών ύδρευσης αποχέτευσης 
και όμβριων Βέροιας 

και Δημοτικών Διαμερισμάτων 

Υπογράφηκε την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 στο γραφείο του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντί-
νου Βοργιαζίδη η σύμβαση του έργου, «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης αποχέτευσης και όμ-
βριων πόλης Βέροιας και Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ)», μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιου Διαμάντη και του εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΕ» 
κ. Ιωσήφ Θεοδώρου Μπαλή.

Το έργο προϋπολογισμού #200.000,00ευρώ#, αφορά την αποκατάσταση των τομών που 
προέκυψαν μετά τις εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων στην πόλη της Βέροιας και 
Δημοτικών Διαμερισμάτων, με το ύψος της σύμβασης να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
#114.000ευρώ# με ΦΠΑ. 

Μετά την υπογραφή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέργιος Διαμάντης  δήλωσε ότι, «Με το έργο 
αυτό αποκαθίστανται σε όλο το Δήμο οι ανοικτές τομές, (αποτέλεσμα των εργασιών της επιχείρη-
σης), και σταματά ή αναπόφευκτη ταλαιπωρία των οδηγών συμπολιτών μας» . 

Όπως ανακοινώ-
θηκε από τον Πρωθυ-
πουργό, νομοθετείται 
η διατήρηση του επι-
δόματος ανεργίας, σε 
όσους ανέργους επι-
λέξουν να εργαστούν 
σε αγροτικές εργασί-
ες.

Είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση το 
μέτρο αυτό; Ναι, είναι.

Θα λύσει ουσιαστι-
κά το πρόβλημα «χε-
ριών» που έχει ανά-
γκη η αγροτική δρα-
στηριότητα; Κατά την άποψή μου, όχι.

Ας δούμε ποιος παίρνει σήμερα επί-
δομα ανεργίας.

Το επίδομα ανεργίας είναι μια τακτική 
επιδότηση, είναι μια παροχή που χορη-
γείται σε εργαζόμενους, των οποίων η 
εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση 
ορισμένου χρόνου), είτε καταγγέλθηκε 
από τον εργοδότη.

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται 
από τον αριθμό των ενσήμων, δηλαδή 
των ημερών εργασίας που έχει πραγμα-
τοποιήσει ο ασφαλισμένος στο κρίσιμο 
κάθε φορά διάστημα. Πόσοι είναι άραγε;

Η ανακοίνωση δίνει τη δυνατότητα σε 
κάποιον να δουλέψει σε αγροτικές εργα-
σίες, ενώ παίρνει επιδότηση ανεργίας, 
χωρίς να έχει ποινικές ευθύνες, τόσο ο 
ίδιος, όσο και ο εργοδότης που τον απα-
σχολεί, όπως ισχύει σήμερα.

Τι γίνεται, όμως, 
με τους μακροχρόνια 
ανέργους που είναι 
εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο ανέργων 
του Ο.Α.Ε.Δ. απλά 
για να εξασφαλίσουν 
κάποια επιδόματα; 
Τίποτα. Για το λόγο 
αυτό, κατά την άπο-
ψή μου, η κυβέρνη-
ση μέσω Ο.Α.Ε.Δ. 
θα πρέπει να εντάξει 
στις ενεργητικές πο-
λιτικές απασχόλησης 
και τις αγροτικές ερ-

γασίες (εργασίες σε χωράφια και μετα-
ποιητικές δραστηριότητες, όπως κον-
σερβοποιεία).

Αφού γίνει καταγραφή των αναγκών 
σε κάθε περιοχή σε εργατικά χέρια, τα 
κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. από 
το μητρώο των μακροχρόνια ανέργων 
που έχουν, τους κατανέμουν σε αγροτι-
κές εργασίες. Να υπάρχει, ταυτόχρονα, 
πολιτική απόφαση ότι τυχόν αδικαιο-
λόγητη άρνηση για εργασία σημαίνει 
απένταξη από το μητρώο του Ο.Α.ΕΔ. 
και διακοπή κάθε προνομίου, καθώς ο 
στόχος είναι η εύρεση εργασίας και όχι 
η παραμονή στο μητρώο ανέργων, για 
εξασφάλιση επιδομάτων.

Είναι το μόνο που δεν έχουμε κάνει.
Ταχματζίδης Δημήτρης
Πρόεδρος Ε.Κ. Βέροιας
Μέλος Ε.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε.

Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου 
Βέροιας: Από το μητρώο των 

μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ, 
να καλύπτονται οι ανάγκες σε 

αγροτικές εργασίες
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ                                                             Νάουσα 12/5/2020
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρ. : 6310
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Νάουσας    

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
  Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  ( 1 ) ενός ατόμου, για 
την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου 
Νάουσας που εδρεύει στην πόλη της Νάουσας Νομού Ημαθίας, και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το παράρτημά της έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια 
(ΑΔΑ: 69ΠΩΩΚ0-ΤΟΓ ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας, www.
naoussa.gr  όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής Α-
νακοίνωσης. Εκεί αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται , 
καθώς και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)στο δια-
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.naoussa.gr) β) στο διαδικτυακό τόπο του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και 
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: 
Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα 
μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων 
 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.        

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (fikata@naoussa.gr) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα διακιολογητικά.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπό-
γραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.             

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά  στο email fikata@naoussa.gr από 14 Μαίου 2020 έως 25 Μαίου 2020  
οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΣΥΡΙΖΑ: 
οι επιστροφές 
από Ε.Ε για 

καταλογισμούς 
να δοθούν 
για στήριξη 

των αγροτών
Από το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ γνωστοποιούνται τα εξής:
«Νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

δικαιώνει την χώρα μας και επιστρέφει στα κρατικά 
ταμεία 166 εκατ. ευρώ σε συνέχεια της προηγού-
μενης απόφασης του Φεβρουαρίου 2020 που και 
πάλι μας δικαίωσε επιστρέφοντας άλλα 280 εκατ., 
που είχαν παρακρατηθεί από κοινοτικές ενισχύσεις 
καθώς είχε κριθεί πως παραβιάστηκε η κοινοτική 
νομοθεσία από τις ενισχύσεις σε βοσκοτόπια. 

Και οι δύο υποθέσεις είχαν να κάνουν με την 
νομιμότητα κατανομής ενισχύσεων σε μη επιλέξιμα 
βοσκοτόπια μετά από ελέγχους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,μεταξύ 2009-2011και 2012-2013, με 
τους οποίους ελέγχους κρίθηκε ότι είχε παραβια-
στεί από τη χώρα μας ο ευρωπαϊκός κανονισμός 
για τον ορισμό του επιλέξιμου βοσκότοπου. Οι δύο 
αποφάσεις εκδόθηκαν μετά από αναιρέσεις που 
κατέθεσε η ελληνική πλευρά στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά αυτών των καταδικαστι-
κών αποφάσεων του πρωτοβάθμιου Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.

Ο μέχρι το 2017 ισχύων κοινοτικός ορισμός των 
βοσκοτόπων απέκλειε από την επιλεξιμότητα για 
την είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων παραδοσιακά 
βοσκήσιμες εκτάσεις στη χώρα μας.

Μετά από επίμονες προσπάθειες όμως της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία με χώρες 
όπως η Ισπανία και η Ιταλία, που είχαν αντίστοιχα 
προβλήματα, καταφέραμε να διευρυνθεί ο ορισμός 
των βοσκοτόπων.

Σύμφωνα με το νέο ορισμό δίνεται η δυνατότητα 
να γίνουν επιλέξιμες προς ενίσχυση πληθώρα φυ-
σικών βοσκήσιμων πόρων, όπως τα θαμνολίβαδα 
και τα δασολίβαδα, τα οποία παρέχουν τροφή στα 
ζώα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αυτή η ‘πολιτική κατάκτηση’ της κανονιστικής 
διεύρυνσης του ορισμού των βοσκοτόπων έδωσε 
και το κατάλληλο πλαίσιο και επιχειρήματα για την 
δικαστική δικαίωση. Η σημερινή κυβέρνηση θα 
πρέπει να ολοκληρώσει τάχιστα αυτή την προσπά-
θεια και να  αυξήσει τις βοσκήσιμες εκτάσεις της 
χώρας κάτι που θα συμβάλει έτσι και στην μείωση 
της προκλητικά υψηλής, αλλά και πλασματικής 
ταυτόχρονα, ανά εκτάριο ενίσχυσης που εμφανίζει 
την χώρα μας να απολαμβάνει διπλάσια από τον 
κοινοτικό μέσο όρο ενίσχυση ανά εκτάριο, όταν α-
ντίθετα στην ανά αγροτική εκμετάλλευση ενίσχυση 
βρίσκεται κοντά στο μισό της κοινοτικής ενίσχυσης.

Εν μέσω της κρίσης που βιώνει ο αγροτικός 
κόσμοςκαι ειδικότερα οι κτηνοτρόφοι μας, καλούμε 
την κυβέρνηση να κατευθύνει τους πόρους αυτούς 
προς την στήριξη της αγροτικής μας οικονομίας 
και του αγροτικού μας πληθυσμού.Δεν μπορεί να 
διαγράφονται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 446 εκατ. καταλογισμών και η ηγεσία 
του ΥΠΑΑΤ και η κυβέρνηση να περιορίζονται στην 
ανακοίνωση 150 εκατ. για τη στήριξη του αγροτικού 
κόσμου, και αυτά να καταβάλλονται χωρίς σχέδιο 
και με το σταγονόμετρο». 

Τηλεφωνική υποστήριξη από τους γιατρούς
 του  Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας 

  Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών της Περιοχής Ευθύνης του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας, 
ανακοινώνουμε ότι: Στην ιστοσελίδα της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας έχουν αναρτηθεί τα τηλέφωνα επικοινω-
νίας με τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας μας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας κατά την 
διάρκεια της πανδημίας. Τα διαθέσιμα τηλέφωνα είναι 1. 2333350011 2. 2333350034 Οι ώρες λειτουργίας 
της τηλεφωνικής υποστήριξης ακολουθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Σε περιπτώσεις 
όπου θα υπάρχει υπερβολικός όγκος επικοινωνίας, θα κρατούνται στοιχεία για να γίνεται στην συνέχεια 
επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. Για την ορθή εξυπηρέτηση όλων, παρακαλείται από τον  Επιστη-
μονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας, η λελογισμένη χρήση του κοινού.

Ποια είναι τα διαθέσιμα τηλέφωνα των γιατρών του Κέντρου Υγείας Βέροιας 
Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών της Περιοχής Ευθύνης του Κέντρου Υγείας Βέροιας, η Επιστημονικά Υπεύ-

θυνη κα Μαρία Χατζή ανακοινώνει ότι: • Στην ιστοσελίδα της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας έχουν αναρτηθεί τα τηλέφωνα επι-
κοινωνίας με τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας μας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας κατά την διάρκεια 
της πανδημίας.

Τα διαθέσιμα τηλέφωνα είναι 23310 22332,  23310 21863,  23310 75271,  23310 30040 Οι ώρες λειτουργίας της 
τηλεφωνικής υποστήριξης ακολουθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Σε περιπτώσεις όπου θα υπάρχει 
υπερβολικός όγκος επικοινωνίας, θα κρατούνται στοιχεία για να γίνεται στην συνέχεια επικοινωνία με τους ενδιαφερό-
μενους.

Για την ορθή εξυπηρέτηση όλων, παρακαλούμε για λελογισμένη χρήση. 
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητά
εποχικόπροσωπι-
κόγια τιςανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τε-
τραμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

λόγους)
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτις30/6/2020.

Η αίτηση θαπρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ήφωτοτυπία διαβατηρίου (με τηνάδεια εργα-
σίας).

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσειςμνήμης

Οθρήνος του  ελ-
λην ισμού γ ια  την
πτώση της Βασιλεύ-
ουσαςστις29Μαΐου
του1453συνοδεύεται
από την τραγική κα-
τάληξη καιπαράδοση
αμαχητίτηςθρυλικής
μας Τραπεζούντας
στις  15 Αυγούστου
του 1461. Για  όλους
τουςΈλληνεςαλλάι-
διαίτεραγιατουςΈλ-
ληνες τηςΜικρασίας
και  τουΠόντουαυτά
ταδύοθλιβεράγεγο-
νότασημάδεψαν  την
μετέπειταπορείατους
μεθρήνους,βάσανακαιοραματισμούςπουμεταφέρθηκαν μέ-
σωπαραδοσιακώντραγουδιώνκαιιστοριώνμέχρικαισήμερα.

Το θεϊκό μήνυμα  για  τις δύο συμφορές  ταράζουν  την
ποντιακήψυχή  αλλά  ταυτόχρονα  οι τραντέλλενεςπρόγονοι
μαςελπίζουνκαιστην΄΄Ανάσταση΄΄τουγένους.Γιαέναμέρος
του ελληνισμού αυτό έγινε το 1821,για ένα άλλο κομμάτι της
Ελλάδαςέγινετο1912ενώέναάλλομέροςτωναλησμόνητων
πατρίδωνμαςπεριμένειυπομονετικάναδειτοφωςτηςελευθε-
ρίας,όπωςμαςλέεικαιηποντιακήμούσα«ΗΡωμιοσύνηκαιαν
σκλαβώθηκε,θ’αναστηθείκαιπάλι…».

Μέχρι  τότε  εμείς οι απόγονοι των γενοκτονημένων Ελλή-
νωντουΠόντουθαθυμόμαστεκαιθατιμούμετουςάταφους
νεκρούςμαςδίνονταςυπόσχεσηότιδενθατουςξεχάσουμε.
Έτσιλοιπόνπαρά τηνπανδημίαπουπλήττει τηνπατρίδαμας
και άλλαξε την καθημερινότητά μας θα πραγματοποιήσουμε
και  τιςφετινές εκδηλώσεις μνήμης ενόψει της 19ηςΜαΐου με
περιορισμένες δραστηριότητες και μόνομε ενδεικτική τηφυσι-
κήπαρουσίαμαςσεόλεςτιςεκδηλώσειςκαισύμφωναμετα
ισχύονταμέτραυγιεινήςτηςπολιτείας,αλλάμετηνψυχήμας
ναείναιεκείστιςαλησμόνητεςπατρίδεςμας.

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ18-ΤΕΤΑΡΤΗ20καιΠΑΡΑΣΚΕΥΗ22-5-2020
θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο  κεντρικόΚΑΠΗ  του

ΔήμουΒέροιας(Αριστοτέλους3,απέναντιαπότο2οΔημοτικό
Σχολείο)μεσύνθημα«δώσεαίμαγιατοαίμαπουχάθηκε».

ΤΡΙΤΗ19-5--2020
θα λειτουργήσειπερίπτερο  ενημέρωσηςστηνπλατεία δη-

μαρχείουμεσχετικόέντυπουλικόμεθέματηγενοκτονία.

ΚΥΡΙΑΚΗ24-5-2020
Εκκλησιασμός και μνημόσυνο στον  ιερό ναό ΑγίαςΠα-

ρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίας και θα ακολουθήσει επιμνημό-
συνος δέησης και κατάθεσηστεφάνουστην πλατεία Καπε-
τανίδη.

Μετιμή
ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

ΟΠρόεδρος-ΤουμπουλίδηςΝικόλαος
ΗΓ.Γραμματέας-ΤογκουσίδουΕυαγγελία
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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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα

63 τ.μ. μεπατάρι και υ-

πόγειοστηΒέροια,οδός

Τρύφωνος3.Τηλ.: 6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικίακοντάστο7οΔη-

μοτικό,75τ.μ.,μευπό-

γειο75τ.μ.καιοικόπεδο

200 τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ . :  6945  122583

Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-

ται μονοκατοικία 80 τ.μ.

σεοικόπεδο1000τ.μ.,με

θέατοποτάμι,καιταδύο

μαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:

6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο

250 έως1000 τ.μ. γιαα-

ντιπαροχήστηνπόλη της

Βέροιας,εκτόςαποΕργα-

τικέςκατοικίες.Τηλ.:6945

122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με -

γάλη ευκαιρία πωλείται

οικόπεδο 2 στρέμματα,

άρτιο και οικοδομήσιμο,

μενερό,ρεύμα,σεπολύ

ωραία θέση. Τιμή ΜΟ-

ΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:

6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

στη Μέση Βέροιας, 6

στρέμματα,τιμή130.000

ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ο υ ζ ε -

ρί στην οδό Θεσ/νίκης,

σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην

πλατεία Καπετανίδη λό-

γω συνταξιοδότησης.

Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ: 23286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Κουζίνακαι Μπάνιο .Είναικατασκευασμένη
το1980καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠε-
τρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Ηλ.Συσκευές,Σκαλιάεισόδου,σε
πολύκεντρικόσημείο,Τιμή:180€.

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:106033ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας108τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνακαι2Μπάνια.
Είναικατασκευασμένοτο1994καιανακαινί-
στηκετο2009.Διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη
πετρελαίουμεθερμιδοτετρητές,βλέπεισεανοι-
χτωσιά,κουφώματααλουμινίουσυρόμεναμε
διπλάτζάμια,μεπολύάνετουςχώρους,θωρα-
κισμένηπόρταεισόδου,μετέντες,ανελκυστήρα,
Μπαλκόνια30τ.μ.,μεμηνιαίομίσθωμα320€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενομι-
σθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,190€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεται ι-

σόγειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρηστα
μόνοτορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,
2υ/δ,πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζεται

μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150τ.μ.,
κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα ,
ενοίκιομόνο120€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:116292ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.
κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργιατιμή150€.

Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημαεπί τηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίουΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα.-Τιμή
πολύπολύχαμηλήμόνο110€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23650 ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανεό-
δμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρετικής

προβολής,μίσθωμα3.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμαδί-
νεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμησης
ακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:50.000€. Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-

νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά,3ος
όροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,κουζί-
να,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια3ου/δ,
βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτειπολύ
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεατομική
θέρμανσηκλειστόγκαράζ,αποθήκηστοισόγειο
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβο-
λία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
110.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ. επί του
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-
στικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο39
τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο1ος
όρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,σεπολύκαλή
κατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίς
θέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινόκαι
γωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,μεανοι-
χτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι,
κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα,πρό-
κειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαιδιατίθε-
ταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC, ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Τιμή120.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο
τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
.Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-

κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο ,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπεδο

εντόςσχεδίουπόλεως ,ορθογώνιο425τ.μ.,
ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
σ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία
,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομεσυ-
νολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.έχουν
τεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως ,τα685τ.μ.
είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτόςσχε-
δίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,είναιελαφρώςεπικλινές,πολύκοντάστην
Εληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πληροφορίεςμό-
νοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,προσφέρεταισε
τιμήευκαιρίαςμόνοαπό120.000€όλομαζί
τώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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€.

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.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ στην
Αγ. ΒαρβάραΒέροιας με τον
πλήρηεξοπλισμότουκαιστα-
θερή πελατεία. Πληροφορί-
ες: κα Γεωργία Γαλάνη τηλ.
6908700069.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8

ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιας και με αντιχαλα-
ζικήπροστασια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μία
πλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζασυρταρωτή1,70
σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ζητε ιτα ι  οδη-
γός με γνώσεις πληροφορικής έως 30 ετών. Ερ-
γασία σταθερή, 5νθήμερη, συνεχέςωράριο, βασι-
κός μισθός.Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογη-
θεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ.στοτηλ.
2331071670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει
στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί 

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές ανυψωτικών 

μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-

αμέρισμα 76 τ.μ. επί της ο-

δού Γρεβενών 11 και Ερμού

γωνία, πραγματικός λουλου-

δότοπος, με καλοριφέρ, κλι-

ματισμό, χώροπάρκινγκ, δί-

χωςκοινόχρησταστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως,στην καινούργια

γέφυρα«Κούσιου».Τηλ.:6984

108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,

φροντιστήριο, ή εργαστήριο

και υπηρεσίες. Είναι ανα-

καινισμένοι, 2 WC και λο-

γικό ενοίκιο. Αριστοτέλους

18. Τηλ. 23310 23140 &

6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικόςχώρος50

τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,

1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα

Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-

τάει να προσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητή ήπωλήτρια για τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

ας προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις. Μισθός, ασφάλι-

ση και ποσοστά. Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξη στα κεντρικά γρα-

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

Βέροια www.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος

«ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ» ζητά οδη-

γούς μπετονιέρας, οδηγούς

επικαθήμενου και χειριστές

αντλίας σκυροδέματος. Τηλ.:

6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για

εργαστήριο επεξεργασίας

κρεάτων, καθώς και οδηγός

με επαγγελματικό δίπλωμα.

Πληρ.2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιασέρ-

βις σε καφέ-μπαρ.Πληροφο-

ρίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέροια

που δραστηριοποιείται στο

χώροτηςενοικίασηςκαιεγκα-

τάστασης σκαλωσιών, αναζη-

τάάμεσατεχνίτεςγιαεργασία.

Γιαπερισσότερεςπληροφορί-

εςοιενδιαφερόμενοιμπορούν

ναεπικοινωνούνστοτηλέφω-

νο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  υπάλληλοι

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,120€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.ημιεπιπλωμένο,κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,
280€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,180€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,250€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,220€
ΝΑΟΥΣΑ55τ.μ.καλό,επιπλωμένο,ανακαινισμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,200€
ΡΟΛΟΙ60τ.μ.διαμπερές,άνετο,190€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ87τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,180€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,ανακαινισμένο,ατομ.λέβητα,280€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ90τ.μ.σεκαλήκατάσταση,
200€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,380€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,400€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ200τ.μ.μονοκατοικίαλουξ,κομπλέ,500€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ50τ.μ.καλό,16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€



ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
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.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

σμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέον
αποθηκευτικούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

Ο εκδοτικός οίκοςSuper Course ELT Publishing,
σταπλαίσια τηςσυνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δρα-
στηριότηταςτου,επιθυμείναπροσλάβειάμεσα:Customer 
Service Agent

ΟCustomerServiceAgentθαασχολείταιμε την επίλυση
εκπαιδευτικώνζητημάτωντωνσυνεργατώνμας,θαενημερώ-
νειγιατουςνέουςμαςτίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλέςκαι
θαπροτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα

ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-Καλή γνώσηH/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί

ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσω-

πικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν το βιογραφικό

τουςσημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρο-
νταςτονκωδικόθέσηςCSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧειριστήςΚλάρκ για εργασία σεΨυγείo –
Συσκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία
καιΜηχανολογικέςΓνώσειςθαληφθoυνυπόψιν.Δίπλω-
μα χειριστή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες
στοντηλ:6946437441πρωινέςώρες.



γραφείου με γνώσεις Η/Υ και επι-

πλέονάτομαγιατηνπαραγωγή ιδι-

ωτικήςεταιρίας.Τηλ.:6974312313,

6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-

ζει μισθοδοσία κατάπροτίμηση του

προγράμματοςEpsilon γιαΛογιστικό

Γραφείο.Τηλ.: 2331076870&6932

245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ

με γνώσεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ

εργασία για να παρέχει υπηρεσίες

είτεστοΝοσοκομείο,είτεκατ’οίκον.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23310

25520&6948798051.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδααναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νων για 24ωρη βάση. Τηλ.: 6986

276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,

μοντέλο1996, υγραέριο, 160.000χι-

λιόμετρα, μαύρο χρώμα.Τηλ.: 6973

473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ  38 ετών από τη Βέ-

ροια, επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα

25-40ετών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.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.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
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.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

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,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(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.Τιμήπώλησης40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζωπαλιάσπίτια, υπόγεια,
αποθήκες,αγοράζωπαντόςείδους
παλιάαντικείμενα,ποδήλατα, μη-
χανάκιακ.λπ.Επίσηςαγοράζωκαι
παραδοσιακέςστολές.Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.



P Είναι κάποιες απορίες 
που τις παντρεύεσαι. Μένεις 
μαζί τους μια ζωή, ωστόσο 
δεν τις καταλαβαίνεις ποτέ…

 
P Άσε που από ένα σημείο 

και μετά δεν σε κάνει κούκου.
 
P Όπως π.χ. η απορία 

που μου γεννιέται κάθε φο-
ρά που έρχεται η ώρα για τη 
δημοσιοποίηση των πόθεν 
έσχες: με την πολιτική ασχο-
λούνται όσοι τα έχουν ή όσοι 
ασχολούνται τα αποκτούν;

 
P Δεκτές και άλλες απαντή-

σεις.
 
P Εμείς θα εμπλουτίσουμε 

με γνώσεις όσους δεν γνωρί-
ζουν τα κάτωθι:

 
P Ο Ιωάννης Καποδίστριας, 

πρώτος κυβερνήτης της χώρας, έκανε λιτή 
ζωή, παρότι εύπορος. Μοίρασε αρκετή από 
την περιουσία του στις ανάγκες του κράτους 
και των συμπολιτών του, ενώ αρνήθηκε να 
λαμβάνει το μισθό του κυβερνήτη, δηλώ-
νοντας ότι τα ιδιαίτερα εισοδήματά του τού 
αρκούν για να ζήσει.

 
P Ο Ζηνόβιος Βάλβης, με δύο θητείες 

ως πρωθυπουργός, ζούσε αρκετά λιτά 
και είχε τη συνήθεια να ντύνεται με κάπα 

τσοπάνου. Πέθανε πάμφτωχος το 1872 
και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη.

 
P Ο εξάκις πρωθυπουργός Επαμεινώ-

ντας Δεληγιώργης, έφυγε το ίδιο φτωχός από 
τη ζωή το 1879. Την επόμενη της κηδείας 
του η Πολιτεία χορήγησε στην οικογένειά του 
σύνταξη 500 δραχμών το μήνα, για να μην 
πεινάσουν τα παιδιά του.

 
P Ο επτάκις πρωθυπουργός, Χαρίλα-

ος Τρικούπης, έφυγε φτωχότερος από ό,τι 

μπήκε στην πολιτική. Είχε 
αναγκαστεί να πουλήσει 
σχεδόν ολόκληρη την πα-
τρική του περιουσία, ενώ 
τα τελευταία χρόνια της ζω-
ής του έμενε σε νοικιασμέ-
νο σπίτι.

 
P Ο δε Νικόλαος 

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

 
P Κι ο Κυριάκος δεν 

πάει πίσω. Πέρα από τα 
ακίνητα, έχει στην άκρη μό-
νο 1000€. Λογικά θα πήρε 
κι αυτός το 800άρι.

 
P Οχτώ ακίνητα αγόρασε ο Παπαδη-

μούλης το 2018. Τι διάολο; Συλλογή τα 
κάνει;

 
P Εκεί όπου ο κομμουνισμός συναντά 

την τέχνη.
 
P Κι εγώ έχω ένα ακίνητο, αλλά είναι 

μέσα στο σπίτι.
 
P Και:
 
Η δασκάλα ζητάει από τους μαθητές να 

γράψουν για κάτι πολύ ασυνήθιστο που τους 
συνέβη πρόσφατα. Και μετά, ένας ένας, το 
διαβάζουν. Έρχεται και η σειρά του Τοτού:

-Την περασμένη βδομάδα, ο μπαμπάς 
μου έπεσε μέσα στο πηγάδι που έχουμε 
στον κήπο…

-Χριστός κι Απόστολος! Ελπίζω να είναι 
καλά ο άνθρωπος! λέει η δασκάλα.

-Μάλλον είναι… απαντά ο Τοτός.
-Τι μάλλον; Είναι ή δεν είναι καλά ο μπα-

μπάς σου;
-Δεν ξέρω. Από χθες πάντως σταμάτησε 

να φωνάζει βοήθεια!
Κ.Π.
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Από 17 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου

Με την συμμετοχή πιστών, λειτουργίες, 
γάμοι και βαφτίσια, αλλά με μέτρα ασφαλείας

Με ΚΥΑ των υπουργών 
Παιδείας & Θρησκευμά-
των και Υγείας, θα επι-
τρέπεται η τέλεση κάθε 
είδους λειτουργίας ή θρη-
σκευτικής τελετής (συμπε-
ριλαμβανομένων γάμων 
και βαπτίσεων) με τη συμ-
μετοχή πιστών σε όλους 
τους χώρους λατρείας 
όλων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων.

Η απόφαση θα ισχύσει 
από 17 Μαΐου έως και 5 
Ιουνίου.

Σύμφωνα με άτυπη ε-
νημέρωση του υπουργεί-
ου Παιδείας, στην ΚΥΑ θα 
αναφέρεται ότι ο μέγιστος 
επιτρεπόμενος αριθμός α-
τόμων θα καθορίζεται από 
την αναλογία ένα άτομο 
ανά 10 τ.μ. Έτσι, για πα-
ράδειγμα, σε έναν χώρο 
λατρείας επιφανείας 300 
τ.μ. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων θα είναι 30. 
Οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να διατηρούν απόσταση 1,5 
μέτρου μεταξύ τους. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω 
των 500 τ.μ., ο αντίστοιχος μέγιστος αριθμός είναι 50.

Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που θα πρέπει 
να τηρούνται θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σύσταση για τη 
χρήση μάσκας, την υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού για την 
υγιεινή των χεριών και συχνό καθαρισμό επιφανειών, και θα 

αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ.
Αποσαφηνίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση τέλεσης λει-

τουργιών ή θρησκευτικών τελετών σε υπαίθριους χώρους, 
ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συνα-
θροίσεων.

ΔΙΣ: Με αποστάσεις, αντισηπτικά και συστάσεις
 για  μάσκες,  στους ναούς

Υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Ιερωνύμου,  συνήλθε χθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος 

(ΔΙΣ), και  αφού έλαβε υπόψη της την εξαγγελία της Πολιτεί-
ας περί της συμμετοχής των πιστών στις Θείες Λειτουργίες 
και στις Ιερές Ακολουθίες εντός των Ιερών Ναών, από την 
Κυριακή 17 Μαΐου 2020, καθόρισε τις προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία των Ιερών Ναών με τη συμμετοχή των πιστών.  Α-
ποφάσισε επίσης να αποστείλει σχετικό διευκρινιστικό Εγκύ-
κλιο Σημείωμα προς τους μητροπολίτες για τον καθορισμό 
των συγκεκριμένων μέτρων, όπως έχουν ορισθεί από τους 
αρμόδιους φορείς.

«Μιλήσαμε για την ασφάλεια της υγείας των ανθρώπων 
και δεχτήκαμε τα μέτρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της 
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλε-
ως και Θάσου Στέφανος, μετά το πέρας της συνεδρίασης της 
ΔΙΣ.

Αναφορικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν από την ερχόμε-
νη Κυριακή, είπε ότι στην είσοδο των ναών θα υπάρχει ένα 
σύστημα ελεγχόμενης αναμονής πιστών, ενώ απαραίτητη εί-
ναι η τήρηση αποστάσεων 1,5 μ., με μέγιστο αριθμό πιστών 
τα 50 άτομα.

Επίσης, τόνισε ότι: Το πρόσωπο που θα ελέγχει στην 
είσοδο θα φοράει μάσκα και γάντια. Ανοιχτά θα είναι τα μεγά-
φωνα τις ώρες της Θείας Λειτουργίας. Θα τελούνται περισσό-
τερες Θείες Λειτουργίες όπου υπάρχει η δυνατότητα. Οι ευ-
παθείς ομάδες να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι. Στην 
είσοδο των ναών θα υπάρχουν αντισηπτικά. Ο φυσικός εξα-
ερισμός τους είναι υποχρεωτικός. Θα γίνεται συχνή και σχο-
λαστική καθαριότητα. Τα συσσίτια θα εξακολουθούν να λει-
τουργούν με διανομή δεμάτων. Οι πιστοί με προσωπική ευ-
θύνη και μέριμνα συστήνεται να φοράνε μάσκα. Αποστάσεις 
μεταξύ πιστών κατά την προσέλευση της θείας μετάληψης. 
Οι λιτανείες και οι μεταφορές ιερών λειψάνων αναστέλλονται 
μέχρι τις 5 Ιουνίου. Τα Ιερά Μυστήρια θα τελούνται εντός του 
ναού. Δεν θα γίνονται μυστήρια σε ιδιωτικούς ναούς.
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