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Οι αλλαγές στην Παιδεία 
γίνονται με συζήτηση

και  όχι «στα κλεφτά»!!!
  Τις έντονες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας 
προκαλεί η επιμονή της υπουργού Παιδείας Νίκης 
Κεραμέως να προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου 
που εκτός όλων των άλλων περιλαμβάνει και την 
αναμετάδοση των μαθημάτων μέσω καμερών. Φυσικά 
το θέμα έχει εγείρει πολλές ανησυχίες και συζητήσεις 
ευρύτερα στην κοινωνία, αφού τα προσωπικά δεδομένα 
και η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή μπαίνουν σε 
δοκιμασία. Οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για την 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και ζητούν άμεσα την 
απόσυρση του νομοσχεδίου. Αυτό πάντως που είναι 
άξιο συζήτησης είναι το γεγονός ότι για τις κάμερες 
πουθενά δεν αναφέρεται ότι θα εφαρμοστούν μόνο κατά 
την περίοδο της πανδημίας, επομένως πρόκειται για μια 
υποδομή που θα μείνει. Ωστόσο αυτές οι «ανατρεπτικές» 
αλλαγές θα έπρεπε να συζητηθούν και να ωριμάσουν 
και όχι να περάσουν εν μέσω περιορισμών πανδημίας, 
σχεδόν «στα κλεφτά»! 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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ΑπόΔευτέραθαπηγαίνουμε
καισεάλλουςνομούς
καιαπό25Μαίου(;)

στανησιά

ΑπότηΔευτέρα18Μαΐουθαεπιτρέπονταιπλέονοιμετα-
κινήσειςστηνηπειρωτικήΕλλάδα,αλλά καιστη νήσοΚρήτη,
ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή ενημέρωση για τον κορονοϊό ο
υφυπουργόςΠολιτικήςΠροστασίας καιΔιαχείρισηςΚρίσεων,
ΝίκοςΧαρδαλιάς. Επίσης, ενημέρωσεπωςπρόθεση είναι η
μετακίνησηστανησιάναεπιτραπείαπότις25Μαΐουκαιμετά
καιεφόσονταπράγματαεξελιχθούνομαλά.Περαιτέρωεπισή-
μανεπωςείναιμιααπόφασηπουθαοριστικοποιηθείσταμέσα
της επόμενης εβδομάδας.Αναφερόμενοςστηνπρώτηημέρα
του δεύτερου σταδίου άρσης των μέτρων, κατά την οποία
άνοιξαν σχολεία και πολλές επιχειρήσεις, είπεπως κύλησε
σχετικά ομαλά, αν εξαιρέσει κανείς κάποιαπροβλήματαπου
παρουσιάστηκανσε κάποιασημείαπληρωμής λογαριασμών
τηςΔΕΗ,ταοποίααντιμετωπίστηκανάμεσακαιέγκαιρα,όπως
σημείωσεοκ.Χαρδαλιάς.Σεό,τιαφοράτουςχώρουςλατρεί-
ας,ανέφερεότιαπότηνΚυριακήεπιτρέπονταιλειτουργίεςαλ-
λάκαιμυστήρια,γάμοικαιβαφτίσεις,ενώπαρατείνονταιμέχρι
τις21Μαΐουταπεριοριστικάμέτρακυκλοφορίαςπουαφορούν
όσους διαμένουνσε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και
δομέςφιλοξενίαςσεόλητηνεπικράτεια.

Νωρίτερα θα πληρωθούν και οι συντάξεις Ιουνίου
Κιαυτότονμήνα,γιαναμηνυπάρξεισυνωστισμόςστιςτράπεζες,οισυνταξιούχοιμεγάλωνΤαμείωνθαπληρω-

θούνσεδιαφορετικέςημερομηνίεςανάλογαμετοντελευταίοαριθμότουΑΜΚΑτους.
Δηλαδή,οισυντάξειςΙουνίου,τουτ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΤ,τουΟΤΕκαιτωντραπεζών,θακαταβληθούν:
-Στις22Μαΐου,γιατουςσυνταξιούχουςπουτοΑΜΚΑτουςλήγεισε1,3,5,7και9.
-Στις25Μαΐου,γιατουςσυνταξιούχουςπουτοΑΜΚΑτουςλήγεισε0,2,4,6και8.
Στις27Μαΐου,θακαταβληθούνοισυντάξειςτωνμημισθωτών,δηλαδήτωνσυνταξιούχωνπουπροέρχονταιαπό

τουςτέωςφορείςΟΑΕΕ,ΟΓΑκαιΕΤΑΑκαιστις29Μαΐου,θακαταβληθούνοισυντάξειςτουΔημοσίου,τουτ.ΝΑΤκαι
τουΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Πάντωςταφαινόμενατωντελευταίωνμηνών,παράτιςυποδείξεις,βρίσκουναπτόητουςπολλούςσυνταξιούχουςκαι
όχιμόνο,πουσχηματίζουντιςκαθιερωμένεςπλέονουρέςεξωαπότιςΤράπεζες,ακόμακαιγιαθεώρησηβιβλιαρίου!

Ο οδοντίατρος
Γ. Γκιουρτζής,

στη θέση του Γ.Μηνά 
που παραιτήθηκε
από το Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου Ημαθίας
Δεν έγιναν ακόμη γνωστοί οι λόγοι που ο-

δήγησαν τον γιατρό ουρολόγο ΓιώργοΜηνά να
παραιτηθείπροσφάτωςαπότοΔ.Σ.τουΝοοσοκομείουΗμαθίας.

Κατόπιντούτου,τηνθέσητουλαμβάνειοοδοντίατροςΓιάννηςΓκιουρτζήςαπότηνΑλεξάνδρεια,μέχριπρότινος
αναπληρωτήςτουκ.Μηνάστοδιοικητικόσυμβούλιο.Ευχόμαστεκαλήσυνέχειακαιστουςδύο!

Παρέμβαση του Δημάρχου Βέροιας στον ΑΚΟΥ 99,6
για τις νέες θέσεις στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο,

πού θα γίνουν και γιατί υπάρχει καθυστέρηση
Τηνπαρέμβαση

τουΔημάρχου Βέ-
ροιας Κώστα Βορ-
γιαζίδη προκάλε-
σαν τα σχόλια των
ΖήσηΜιχ.Πατσίκα
και Νίκου Βουδού-
ρη στην καθημε-
ρινή εκπομπή του
ΑΚΟΥ99,6 «Λαϊκά
και Αιρετικά». Τα
σχόλια αφορού-
σαν στο γεγονός
ότι ακόμη δεν έχει
προχωρήσει η χω-
ροθέτηση θέσεων
στάθμευσης δικύ-
κλων στη Βέροια,
παρά το γεγονός
ότιέχειπεράσειπο-
λύς καιρός από τις
σχετικέςσυζητήσεις
(ήταν ακόμα και
προεκλογική κου-
βέντα,πέρσι τέτοιο
καιρό).

Όπως ανέφερε
ο κ. Βοργιαζίδης,
τον  περασμένο
Φεβρουάριο συνε-
δρίασε ηΕπιτροπή
Κυκλοφορ ι ακών
Ρυθμίσεων, η ο-
ποίαεισηγήθηκεδύοθέσεις,ενώγιαμιατρίτηυπήρξεεπιφύλαξηκαιαναβλήθηκε.Ωστόσο,λόγωτωνεξελίξεωνμετον
κορωνοϊόκαιλόγωαδειώνκαιπροσωπικώνπροβλημάτωντουμοναδικούυπαλλήλουπουμπορείναασχοληθείμετη
υπόθεση,ώστεναπάειστοδημοτικόσυμβούλιοκαιναψηφιστείτοθέμα,σημειώθηκεαυτήηκαθυστέρησηκαιδενμπό-
ρεσενααπαντήσειοδήμαρχοςσυγκεκριμέναπότεθαεπιλυθείτοθέμα.

ΟιθέσειςπουείναιγιαναγίνουνχώροιστάθμευσηςδικύκλωνείναιτμήμαεπίτηςοδούΜητροπόλεως(απέναντιαπό
τηνΕθνικήΤράπεζα)καιτμήμαεπίτηςΛεωφόρουΑνοίξεωςκαιΕληάςγωνία(μπροστάαπότοκαφέBeluga).Ηθέσηγια
τηνοποίαδενπάρθηκετελικάαπόφασηήταντμήμαστηναρχήτηςοδούΒενιζέλου,καθώςεκφράστηκανφόβοιότιίσως
προκαλούντανκυκλοφοριακάπροβλήματακαιθαεξεταστείσεδεύτεροχρόνο.

Σημειώνεταιότιήδηυπάρχουνδύοχώροιστάθμευσηςδικύκλων,επίτηςοδούΠαστέρ(συμβολήμετηνοδόΕληάς)
καιεπίτηςοδούΒικέλα(αρχήπεζοδρόμου-παλιόςΟΤΕ).

Ταπρώτα59πακέταβιβλίωνπουδανείστηκαν
οιαναγνώστες,έχουνήδηαποσταλείδωρεάν

Πολύκαλάλειτούργησεηιδέαδιανομήςκατοίκον,
βιβλίων που δανείζονται ηλεκτρονικά τα μέλη της
Δημόσιας ΒιβλιοθήκηςΒέροιας και σε συνεργασία
με τηνACS,αποστέλλονται δωρεάνστοσπίτι τους,
τηρώντας ταμέτραπροστασίαςλόγωκορονοϊού.Τα
βιβλίαπουπροτιμούν οι αναγνώστες είναι ιστορίες
αγάπης,βιβλίααυτοβελτίωσης,εγκυμοσύνης,κοινω-
νικήςψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ειδικής αγωγής,
δημιουργικήςαπασχόλησηςγιατονελεύθεροχρόνο,
μαστορέματα και ευρωπαϊκό δίκαιο.Αυτές οι  κατη-
γορίεςπου ζητήθηκανπερισσότεροσύμφωναμε τα
πρώταστοιχείατηςΒιβλιοθήκης.Ταπρώτα59πακέ-
ταβιβλίων, έχουνήδηαποσταλεί καιπαραδοθεί και
οιπαραγγελίεςσυνεχίζονται…
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να 

ευχαριστήσουμε από καρδιάς 
όλους όσους μας συμπαραστά-
θηκαν μέχρι το τελευταίο αντίο 
του λατρεμένου μας 19χρονου 
γιου Αποστόλη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφεί-
λουμε σε αυτούς που εθελοντι-
κά ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμά μας για αίμα και αιμοπετά-
λια όποτε υπήρξε ανάγκη.

Ο πατέρας                   Η μητέρα
Αθανάσιος Σόφιας   Ευφροσύνη Ζιώγα

Ο αδελφός
Νικόλαος Σόφιας

Ξεσήκωμα εκπαιδευτικών χθες στη Βέροια, για νομοσχέδιο  
και μετάδοση μαθημάτων με κάμερες στις τάξεις

-Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ Ημαθίας σήμερα στην Πλατεία Δημαρχείου

Η κατάθεση του νομοσχεδίου για την εκπαίδευση εν μέσω πανδημί-
ας, αλλά και η τροπολογία Κεραμέως για την αναμετάδοση μαθημάτων, 
ξεσήκωσαν την εκπαιδευτική κοινότητα σε όλη τη χώρα, που εκφράζει  
επιφυλάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων μαθητών και 
εκπαιδευτικών, ενώ όπως τονίζουν,  οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου 
για αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα αναμένεται να επιφέ-
ρει απολύσεις εκπαιδευτικών και συνολικά υποβάθμιση της Παιδείας.

Επιπρόσθετα, οι ομοσπονδίες ζητούν να ληφθούν όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα προστασίας για την επαναλειτουργία των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΙΕΛΕ, κάλεσαν  
σήμερα  όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους  εκπαιδευτικούς 
σε  μαζική συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. 

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής συγκέντρωσης και διαμαρτυρίας η 
ΕΛΜΕ Ημαθίας διοργανώνει σήμερα Πέμπτη, συγκέντρωση στην Πλα-
τεία Δημαρχείου της Βέροιας, τονίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουν στα 
σχολεία, “Μεγάλο Αδελφό” και ακύρωση της δημοκρατικής, ελεύθερης  
και αβίαστης εκπαιδευτικής διαδικασίας»,  ενώ η «Αγωνιστική Συσπεί-
ρωση Εκπαιδευτικών» του ΠΑΜΕ, έκανε χθες Τετάρτη  στις 11.00 το 
πρωί στη Βέροια, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο που 
στεγάζεται η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, καταθέτοντας ψήφι-
σμα σε εκπρόσωπο του προϊσταμένου στο οποίο αιτιολογούσαν τους 

λόγους για τους οποίους αντιδρούν: 
• Να μην εφαρμοστεί η ρύθμιση που 

προβλέπει κάμερες στις τάξεις. Να καταρ-
γηθεί εδώ και τώρα συνολικά η κατάπτυστη 
τροπολογία.

• Να καταργηθούν εδώ και τώρα όλες οι 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ψη-
φίστηκαν εν μέσω πανδημίας. Δε θα επιτρέ-
ψουμε την παγίωση αντεργατικών – αντιλαϊ-
κών ρυθμίσεων. Κάτω τα χέρια από τα συν-
δικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. 

• Να εξασφαλιστούν όλοι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την ασφαλή επαναλει-
τουργία των σχολείων, για την προστασία 
της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευ-
τικών.

• Την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου. 
Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να το φέρει 
στη Βουλή για ψήφιση.

• Μονιμοποίηση όλων των αναπληρω-
τών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα 

σχολεία. 
• Άδειες ειδικού σκοπού και για ευπαθείς ομάδες στους αναπληρω-

τές, χωρίς την αφαίρεση του επιδόματος αδείας. Εξίσωση δικαιωμάτων 
μονίμων και αναπληρωτών. 

• Επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για την κάλυ-
ψη όλων των αναγκών των σχολείων.

• Σύγχρονα, ασφαλή κτήρια και υποδομές για μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς.    

• Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων, 
στον αγώνα τους για τη μονιμοποίησή τους.  

Παρόντες  ήταν μέλη των διοργανωτών και εκπρόσωποι εκπαιδευτι-
κών και κοινωνικών Φορέων. 

Έλεγχοι διενεργούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων 
για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη 12 Μαΐου:
• για μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης και μη χρήση μάσκας 

βεβαιώθηκαν (23) παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά 
πρόστιμα των (150) ευρώ, ως ακολούθως:

• (10) στην Αττική,
•   (7) στο Βόρειο Αιγαίο,
•   (4) στη Δυτική Ελλάδα,
•   (1) στην Ήπειρο και
•   (1) στην Κρήτη.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί 

συνολικά (286) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά 
πρόστιμα των (150) ευρώ.

• για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις (εκτός νομού του τόπου 
κατοικίας κλπ) βεβαιώθηκαν (72) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια 
και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ), ως ακο-
λούθως:

• (30) στην Κεντρική Μακεδονία,
• (12) στην Αττική,
• (11) στη Θεσσαλονίκη,
•   (8) στη Δυτική Ελλάδα,
•   (4) στη Θεσσαλία,
•   (3) στη Στερεά Ελλάδα,
•   (2) στην Πελοπόννησο, 
•   (1) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
•   (1) στη Βόρειο Αιγαίο. 

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 
2020, έχουν βεβαιωθεί (889) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και 
επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ).

• για λειτουργία επιχειρήσεων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
εμπορικά κέντρα κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση και λοιπές 
συναφείς περιπτώσεις, βεβαιώθηκαν (1) παραβάσεις και συνελή-
φθησαν (1) άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρ-
τίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια (614) παραβάσεις 
και έχουν συλληφθεί (600) άτομα. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλι-
ση της δημόσιας υγείας. 

Έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
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Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός

α) Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμ-
βανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

β) Ανώτατο ποσό Χρηματοδότησης : ότι από τα παρακάτω, 
όποιο είναι μεγαλύτερο: (1) το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού 
κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχει-
ρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το 
ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο 
μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή

(2) το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης 
κατά το έτος 2019

γ) Διαδικασία :
Η Τράπεζα, ελέγχει, πριν την δανειοδότηση, ότι οι υποψήφιες 

επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες και, δυνητικά, οικονομικά βιώσιμες. Η 
Τράπεζα, διασφαλίζει, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων ( «Προσωρινό πλαίσιο - COVID-19» 
) , όπως εκάστοτε ισχύει. Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και 
πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η ακόλου-
θη διαδικασία:

Ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό σωρευτικό «Ακα-
θάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης» (ΑΙΕ) του Αποδέκτη δεν είναι 
υψηλότερο από το σχετικό όριο που ορίζεται στο «Προσωρινό 
πλαίσιο - COVID-19» , μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του Τελικού 
Αποδέκτη και αποστέλλει τα στοιχεία, στην Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα ( ΕΑΤ ).

Αυτή προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου δανείου, 
προς το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσε-
ων (ΠΣΣΚΕ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί από αυτό, σύμφωνα 
με τα τηρούμενα στοιχεία του κατά τον χρόνο ελέγχου, η τήρηση 
του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης. Η ΕΑΤ θα μετα-

φέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του ΠΣΣΚΕ στην Τράπεζα 
προκειμένου να προβεί στην ένταξη του δανείου στο εγγυημένο 
Χαρτοφυλάκιο.

δ) Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
(1) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα τηρούν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο «Πρόγραμμα 
Ενίσχυσης» , τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Δανειακή 
Σύμβαση και διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή 
και αληθή.

(2) Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις ε-
γκαταστάσεις της και στα έγγραφα σχετικά με το εγγυημένο, από 
την ΕΑΤ, δάνειο .

(3 ) Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί για 10 έτη τον φυ-
σικό φάκελο του έργου (δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και άλλα 
έντυπα), καθώς και τα παραστατικά του δανείου και τις λογιστικές 
εγγραφές στα φορολογικά της βιβλία, ακόμη και αν δεν είναι υπο-
χρεωμένη να τα τηρεί από τη σχετική νομοθεσία.

(4 ) Η επιχείρηση αναγνωρίζει ότι η ΕΑΤ και το Ελληνικό Δημό-
σιο δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση ή 
έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ενδέχεται να υποστεί η επιχείρη-
ση από τη μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας, όπως προσδιορί-
ζονται στη παρούσα πρόσκληση.

(5) Η επιχείρηση αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων 
της που σχετίζονται με το παρόν πρόγραμμα.

(6 ) Η Επιχείρηση υποχρεούται να έχει διακριτή λογιστική 
καταγραφή του εγγυημένου δανείου και σε περίπτωση που η επι-
χείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας, μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων, αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει 
να προβαίνει σε επιμερισμό των αντίστοιχων δαπανών, ώστε να 
προκύπτει η χρήση του δανείου.

(7) Η Επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή υπευθύνων 
δηλώσεων βάσει των απαιτήσεων του «Προσωρινού πλαισίου 
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί 
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19».

Ευχαριστήριο

Επιτέλους ξανανταμώσαμε...... κρατώντας τις αποστάσεις. Ευχαριστού-
με τον αγαπημένο μας Άρη Μπαλτατζίδη, για τις μάσκες που μας πρόσφε-
ρε σαν μέτρο προστασίας μας!!!

Το Υφάδι

Νέα Δάνεια με την Εγγύηση 
του Δημοσίου (αφορά και αγρότες)
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Η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο παιδείας 
και ψήφισε η κυβέρνηση για την τοποθέτηση κάμερας και 
τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος, στο πλαίσιο 
μιας αυταρχικής επίδειξης ισχύος και σε ένα αδιανόητο 
κρεσέντο αντιδημοκρατικής πολιτικής,  αποτελεί πραγμα-
τική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και 
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία καλείται 
να υπερασπιστεί και να διαφυλάξει η ίδια το δημοκρατικό 
παιδαγωγικό κεκτημένο. 

Ψήφισαν, λοιπόν, την μετάδοση  μέσω καμερών, σε 
πραγματικό χρόνο, της διδασκαλίας μέσα από την τάξη, 
καταστρατηγώντας θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα 
και πανανθρώπινες δημοκρατικές αξίες και αναιρώντας 
κάθε παιδαγωγική αρχή και αντίληψη. Αναφέρουν, μάλι-
στα, ότι τα «μεταδεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο 
εύλογο χρονικό διάστημα και η επεξεργασία τους επι-
τρέπεται αποκλειστικά για ερευνητικούς και στατιστικούς 
σκοπούς, για τη δημόσια εκπαίδευση από το υπουργείο 
παιδείας και για την ιδιωτική από τους ιδιοκτήτες των 
σχολείων».

Ποιον κοροϊδεύουν; Η Υπουργός Παιδείας προσλαμ-
βάνει εκπαιδευτικούς στα μέσα της χρονιάς αφήνοντας 
για μήνες ακάλυπτα κενά στα σχολεία και εν μέσω παν-
δημίας κορωνοϊού καταθέτει πολυνομοσχέδιο που προω-
θεί αύξηση μαθητών στα τμήματα, οδηγεί σε συρρίκνωση 
τα ΕΠΑΛ, μετατρέπει την εκπαίδευση σε κατάρτιση, 
προωθεί την ιδιωτικοποίηση, την αξιολόγηση, την κα-
τηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, τον έλεγχο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού, αποκα-
λύπτοντας ξεκάθαρα ποιες είναι οι διαθέσεις και οι σχεδι-
ασμοί της κυβέρνησης που υπηρετεί.

Η ζωντανή μετάδοση και η παρακολούθηση μέσω 
κάμερας δεν είναι μόνο απαράδεκτη από παιδαγωγική 
άποψη, καθώς μετατρέπει την εκπαιδευτική διαδικασία 
σε φτηνό θέαμα και ριάλιτι παρακάμπτοντας ό,τι αποτελεί 
ζωντανό χώρο διαρκούς αλληλεπίδρασης και παραγωγής 
γνώσης, άποψης, συναισθημάτων, όπου χωρούν λάθη, 
απορίες, ανησυχίες, συγκρούσεις, προσωπικά βιώματα, 
ιδιαιτερότητες που δεν προσφέρονται σε καμία περίπτω-
ση σε κοινή θέαση και σχολιασμό.

Αποτελεί μια μεθοδευμένη και συνολική προσπάθεια 
των κυβερνώντων να δώσουν καίριο χτύπημα στη ζωντα-
νή εκπαιδευτική διαδικασία, στα μορφωτικά δικαιώματα 
των μαθητών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, την 

παιδαγωγική ελευθερία, την ελευθερία της κριτικής και 
της γνώμης, στη μετατροπή της εν τέλει σε μια τυποποι-
ημένη και ελεγχόμενη πράξη με προβλέψιμους ρόλους. 
Για αυτό και αποτελεί πρωταρχικό τους στόχο η αξιολό-
γηση της σχολικής μονάδας και η ατομική αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού. Η υπουργός παιδείας ενορχήστρωσε 
το συγκεκριμένο σχεδιασμό για να προωθηθεί ο διακαής 
πόθος της κυβέρνησης για εφαρμογή του πανοπτικού 
ελέγχου της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ με την πλήρη στήριξη των Μ-
ΜΕ, προχωρά στην προώθηση μιας αντιεκπαιδευτικής, 
αντιδραστικής πολιτικής που έχει αποτυπωθεί μέσα από 
κείμενα – εκθέσεις των ΟΟΣΑ, Ε.Ε, ΣΕΒ. Σε όλες αυτές 
τις εκθέσεις αλλά και στα πορισμάτων των “εθνικών δια-
λόγων” για την Παιδεία προτάσσεται η ζωντανή μετάδοση  
του μαθήματος ως αντιστάθμισμα στο ακριβό δημόσιο 
ελληνικό σχολείο. 

Εφαρμόζουν την τακτική σοκ και δέος, με απανωτά 
χτυπήματα και αντιδημοκρατική συμπεριφορά για να 
δημιουργήσουν αίσθηση παντοδυναμίας και να καθυπο-
τάξουν τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό κίνημα. 
Οι τελευταίες διαδηλώσεις με τους εκπαιδευτικούς στους 
δρόμους, παρά τις απαγορεύσεις δείχνουν ότι οι εκπαι-
δευτικοί μπορούμε να ανακόψουμε τα σχέδια τους.

Οι εκπαιδευτικοί δεν θα αποδεχθούμε να γίνει ο κορω-
νοϊός και η πανδημία ταφόπλακα για το δημόσιο σχολείο 
και τα δικαιώματά μας. Η κυβέρνηση  κάνει λάθος, αν 
νομίζει πως με τον αυταρχισμό θα περάσει αυτή την τρο-
πολογία. Στον πόλεμο που μας έχει κηρύξει τα εκπαιδευ-
τικά σωματεία, οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της τάξης, γονείς, 
μαθητές, δεν αποδεχόμαστε και δεν θα εφαρμόσουμε 
αυτό το μέτρο που αποτελεί παράδειγμα ολοκληρωτικής, 
αυταρχικής πολιτικής. Τα σχέδιά τους δε θα περάσουν. 

l  Καμιά ζωντανή μετάδοση μαθήματος σε ήχο ή και 
εικόνα μέσα από τις σχολικές αίθουσες με υπολογιστές, 
κινητά, κάμερες. 

l  Καλούμε τους συναδέλφους και τους διευθυντές να 
μη στήσουν και ανοίξουν καμία κάμερα.

l  Να καταργηθεί η κατάπτυστη τροπολογία.
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος
Μόσχος Αλέκος
Η Γ. Γραμματέας

Σπυρίδου Νατάσα
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Συνεργείοεπιφυλακής
τηςΔΕΥΑΒ
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 15-5-2020
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής βλα
βών: τηλ. 2331021814.

CMYK

Πέμπτη14-5-2020

13:3017:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 
2331066649

21:0008:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑ-
ΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δη-
μοτικό σχολείο) 2331066755

Φαρμακεία

Ευχαριστήριο  του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοι-

νωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
θερμά την κ. Μαρία Βλαχογιάννη (GOODY’S 
BURGER HOUSE) για την δωρεά καταψύκτη 
δυναμικής  χωρητικότητας τροφίμων για τις 
ανάγκες του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της 
δομής μας. Η κ. Βλαχογιάννη συνδράμει τον 
«Έρασμο» από ετών, ως σταθερή χορηγός, 
στηρίζοντας αφειδώς το πολλαπλό κοινωνικό 

μας έργο, με  πλούσια και ανιδιοτελή προσφορά  αγαθών για την κάλυψη ζωτι-
κών αναγκών των ωφελούμενών μας! Kάθε ευγενική χορηγία κοινωνικής ανα-
φοράς, από τον επιχειρηματικό κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου 
όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας, στη μείωση των 
όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον τοπικό μας πολιτισμό.  

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών 
στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου 

Βέροιας για το σχολικό έτος 2020-2021
 Ο  Διευθυντής του Μουσι-

κού Σχολείου Βέροιας Ιωάννης  
Γεωργουδάκης ενημερώνει ό-
τι, οι  εγγραφές μαθητών στην 
Α΄τάξη Γυμνασίου του Μουσι-
κού Σχολείου Βέροιας για το 
σχολικό έτος 20202021 συνε-
χίζονται. 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες 
των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, 
οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  αίτηση που υπάρχει στην ιστο-
σελίδα του σχολείου μέχρι και τις 29  Μαΐου  στο 

mail@gymmousveroias.ima.sch.gr
 Για πληροφορίες 2331065787  και ώρες  από  08:30 έως  14:30 καθη-

μερινά τις εργάσιμες ημέρες.

ΕΛΜΕΗμαθίας:
Δεθαεπιτρέψουμετηνείσοδοτου
“ΜεγάλουΑδελφού”στασχολεία
καιτηνακύρωσητηςδημοκρατικής

εκπαιδευτικήςδιαδικασίας!



Τη διαβεβαίωση ότι αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της επε-
ξεργασίας των στοιχείων για 
τις επιπτώσεις της πανδημίας 
του κορωνοϊού στους αιγοπρο-
βατοτρόφους και τους φραου-
λοπαραγωγούς, θα εξεταστούν 
οι επιπτώσεις στην τομάτα και 
το αγγούρι παρείχε ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης α-
παντώντας σε σχετική επίκαι-
ρη ερώτηση του βουλευτή Η-
ρακλείου του ΚΙΝ.ΑΛ., Βασίλη 
Κεγκέρογλου. 

Ο κ. Βορίδης αναγνώρισε 
πως έχει δημιουργηθεί μια 
διαταραχή στην καλλιέργεια 
των δύο αυτών προϊόντων και 
προανήγγειλε ότι το Υπουργείο 
θα την εξετάσει προκειμένου 
να υπάρξει ενίσχυση των πα-
ραγωγών. Πρόσθεσε παράλληλα ότι θα υπάρξει ανάλογη 
έρευνα και για την καλλιέργεια της μελιτζάνας. 

Σε ό,τι αφορά την απόσταξη κρίσης για τους οινοπαραγω-
γούς, ο κ. Βορίδης έκανε σαφές ότι «το κρασί ήδη έχει πληγεί 
σημαντικά» και συμπλήρωσε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε 
διαδικασία αξιοποίησης του κανονισμού. 

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην περαιτέρω ενίσχυση 
των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγο-
ρές, κάτι που όπως τόνισε, συνιστά πανελλαδικό ζήτημα.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηλείας 
του ΚΙΝ.ΑΛ., Μιχάλη Κατρίνη τοποθέτησε χρονικά την επε-
ξεργασία των στοιχείων για τη διαταραχή της αγοράς της 
φράουλας εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο κ. Βορίδης έκανε σαφές ότι στόχος του Υπουργείου 
είναι η συνολική εξέταση του εύρους και του ύψους της διατα-
ραχής στην «εξαιρετικά δυναμική καλλιέργεια της φράουλας» 
όπως είπε σχετικά και παράλληλα έσπευσε να απονείμει τα 
εύσημα στους παραγωγούς του συγκεκριμένου προϊόντος 
τονίζοντας ότι έχουν υψηλό επίπεδο οργάνωσης και επαγ-
γελματισμού.

 Επιπροσθέτως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων αναφέρθηκε και στο «εργαλείο μεταβίβασης και 
ενίσχυσης με κεφάλαια κινήσεως των παραγωγών μας» 
όπως αποκάλεσε το αίτημα που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την ενίσχυση με ποσά έως 5.000 ευρώ των 
αγροτών πληγέντων ή πληττόμενων κλάδων ενόψει του 
Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 13ης Μαΐου.

 «Δεν πρόκειται για 5.000 ευρώ ανά αγρότη αλλά για 
έως 5.000 ευρώ ανά πληττόμενο αγρότη» διευκρίνισε ο 
κ. Βορίδης προσθέτοντας ότι αυτά τα χρήματα αποτελούν 
«μια πρόσθετη ευελιξία, ένα μέτρο μέσα στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης για να ενισχυθούν οι αγρότες που 
επλήγησαν».

 Τέλος, σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των αιγοπροβατο-
τρόφων ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «μέχρι την Παρασκευή θα 
ανακοινώσουμε το ποσό με το οποίο θα αποζημιώσουμε αλ-
λά και τον μηχανισμό με τον οποίο αυτοί θα αποζημιωθούν».

Επισπεύδεται η 
 πληρωμή της 
συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα 
της κτηνοτροφίας

Απόφαση με την οποία κα-
θορίζεται το ύψος της συνδε-
δεμένης στήριξης για το έτος 
2019, που αφορά το ζωϊκό 
κεφάλαιο χωρίς γη στους κτη-
νοτρόφους βοοτροφικών και 
αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων (πρώην ειδικά δικαι-
ώματα) υπέγραψε ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Μάκης Βορίδης για την 
στήριξη του κλάδου της ελληνι-
κής κτηνοτροφίας.

Με βάση τη συγκεκριμένη 
απόφαση το ποσό της ενίσχυ-
σης για το Μέτρο 1 (βοοειδή) 
έχει καθοριστεί στα 240,52 ευ-

ρώ ανά ΜΜΖ (Μονάδα Μεγάλου Ζώου) και αφορά 11.473 δι-
καιούχους και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,70 ευρώ 
ανά ζώο που αφορά 11.488 δικαιούχους. 

Ο Υπουργός, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει 
επισπεύσει την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε 
κτηνοτρόφους χωρίς γη κατά έναν και πλέον μήνα σε σχέση 
με πέρυσι.

Η πίστωση της ενίσχυσης στους λογαριασμούς των δικαι-
ούχων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βορίδης, το Υπουργείο θα συνεχί-
σει να στηρίζει εμπράκτως και να καταβάλλει εγκαίρως τις ε-
νισχύσεις προς τους Έλληνες παραγωγούς και κτηνοτρόφους 
προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγω-
γική τους δραστηριότητα.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Να 
δοθεί και στους Πολιτιστικούς 

Συλλόγους της χώρας 
η Αποζημίωση Ειδικού 
Σκοπού των 800 ευρώ»

 
Την ένταξη των Πολιτιστικών Συλλό-

γων της χώρας στους δικαιούχους των 
ευεργετικών διατάξεων της Κοινής Υ-
πουργικής Απόφασης για Αποζημίωση 
Ειδικού Σκοπού των 800 ευρώ, λόγω της 
πανδημίας COVID – 19, ζητάει ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Η-
μαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης με σχε-
τική Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Απευθυνόμενος στους αρμόδιους Υ-
πουργούς Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, ο κ. Τσαβδαρίδης υ-
πογραμμίζει ότι οι Σύλλογοι δεν έτυχαν 
της συγκεκριμένης αποζημίωσης παρά 
το γεγονός πως μέσα στους ανακοινω-
θέντες προς ένταξη Κωδικούς υπήρχαν 
και οι σχετικοί Κωδικοί, που επέτρεπαν 
την υποβολή αιτήματος ένταξής τους στις 
πληττόμενες λόγω αναστολής εργασιών 
κατηγορίες.

Τονίζει δε ότι ο λόγος της απόρριψης εδράζεται στο ότι η έγκριση του αιτήματός τους 
είχε, εκτός άλλων, και το κριτήριο της υποβολής από αυτούς δηλώσεων ΦΠΑ, κάτι που 
ασφαλώς δεν είναι δυνατόν καθώς αυτοί θεωρούνται νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα και δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ.

Ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι η ανάγκη να τύχουν της Ειδικής Αποζημίωσης οι 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι της χώρας είναι μεγάλη, καθώς όχι μόνο επλήγησαν βαθύτατα 
από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, αναστέλλοντας το σύνολο των δραστηριο-

τήτων τους αλλά την 
ίδια ώρα, τα ανελαστι-
κά και πάγια έξοδα της 
πλειοψηφίας αυτών 
(ενοίκια, ρεύμα, τηλε-
πικοινωνία, έξοδα δι-
αδικτύου, υπηρεσίες 
υγιεινής) συνεχίζουν 
να είναι μεγάλα.

Η αντικειμενική α-
δυναμία των Συλλό-
γων να ανταποκριθούν 
σε αυτά, αναφέρει 
στην Ερώτησή του ο 
Βουλευτής Ημαθίας, 
θέτει σε κίνδυνο τη συ-
νολική λειτουργικότη-
τά τους, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη δι-
αφύλαξη της παράδο-
σης, των ηθών και των 
εθίμων της χώρα μας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε

τοάρθρο1369τουΑστικούΚώ-
δικαότι:

Ο MEΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του Αθανασίου και της Αναστασί-
ας, το γένος Γκαλαϊτση, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΤΣΗΡΙΔΟΥΕΛΕΝΗ του Βασι-
λείου και της Κυριακής, το γένος 
Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα Κυριωτίσσης Βέροιας.

Βορίδης στη Βουλή:Στεκόμαστε εμπράκτως 
στο πλευρό των πληγέντων αγροτών
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Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, 
Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτω-
ση σε απόσταση - ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω 
από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, 
εφόσον οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην 
καθορισμένη περιοχή εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν θα δι-
ενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, 
μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες κ.ά.. Υπολογίζεται η διασπορά 
25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (του-
λάχιστον 20 δολώματα/km2). Η εποπτεία του προγράμματος 
θα διενεργείται σε καθημερινή βάση από υπαλλήλους του 
Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των 
Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συνδρομή των 
αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενερ-
γείται ο εμβολιασμός ή εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης 
των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1293/119086/08.05.2020 έγ-
γραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. η έναρξη των εναέριων ρίψεων των 
εμβολιακών δολωμάτων αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 
12 Μαΐου 2020 με πτήσεις από την αερολέσχη της Ξάνθης. 
Σε διάστημα 5-7 «πτητικών» ημερών θα καλυφθούν όλη η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κεντρικά και 
ανατολικά τμήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 17-19 Μαΐου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα 
στην αερολέσχη Τερψιθέας Λάρισας και με πτήσεις 5-7 ημε-
ρών να καλυφθούν οι νότιες περιοχές της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας, σχεδόν όλη η Περιφέρεια της Θεσσαλίας 
και το νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Στις 
24-26 Μαΐου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην α-
ερολέσχη Αγρινίου και με πτήσεις 2-3 ημερών θα καλυφθούν 

περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, και μικρά τμήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τέλος, οι ρίψεις θα 
ολοκληρωθούν από την αερολέσχη Φλώρινας (ή Παναγίτσας 
Έδεσσας) περίπου στις 27-30 Μαΐου με πτήσεις 6-8 ημερών 
όπου θα καλυφθούν περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας, βορειοδυτικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και οι βόρειες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας. 

Με βάση το παραπάνω χρονοδιάγραμμα και με την προϋ-
πόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω δυσμενών 
καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ομίχλες, ισχυροί άνεμοι, 
χιονοπτώσεις), η αντιλυσσική εκστρατεία της άνοιξης του 
2020 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί γύρω στην πρώτη 
εβδομάδα του Ιουνίου. 

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς ενημερώθηκαν από τις 
08.05.2020 για τις πτήσεις από 12 έως 20.05.2020.

Με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και λόγω 
της σοβαρότητας της νόσου υπενθυμίζουμε τα μέτρα διαχεί-
ρισης των εμβολιακών δολωμάτων και παραθέτουμε σχετική 
φωτογραφία του εμβολιακού δολώματος:

• Να αποφεύγεται η επαφή με τα εμβόλια-δολώ-
ματα (μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψα-
ριού) και ειδικά με γυμνά χέρια. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
1285/118337/08.05.2020 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ., «το εμβο-
λιακό δόλωμα περιέχει ζωντανό ιό ελαττωμένης λοιμογόνου 
δύναμης και σε περίπτωση επαφής με αυτό πρέπει να ακο-
λουθήσει άμεσα επίσκεψη στο γιατρό» ή μονάδα υγείας. 

• Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρει ένα τέτοιο 
εμβόλιο-δόλωμα, δεν θα πρέπει να το ακουμπήσει ή να το 
πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει π.χ. για να το απομα-
κρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να το κάνει 
φορώντας γάντια μιας χρήσης ή χρησιμοποιώντας μια πλα-
στική σακούλα.

• Εάν κάποιος σκύλος (κυνηγού, κτηνοτρόφου ή 
άλλου πολίτη) έχει προσλάβει το δόλωμα στο στόμα του, ο 
ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπα-
θήσει να το απομακρύνει αλλά να προτρέψει το σκύλο να το 
αφήσει. Στην περίπτωση που ο σκύλος προσέλαβε το εμβό-
λιο-δόλωμα ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία γι’ αυτό, ο 
ιδιοκτήτης θα πρέπει, φορώντας γάντια, να προσπαθήσει να 
πλύνει την εξωτερική επιφάνεια του στόματος του ζώου με 
νερό και σαπούνι. Εάν ο σκύλος καταπιεί το δόλωμα ή υπάρ-
χει υποψία ότι το προσέλαβε, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της 
οικογένειάς του δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το 
ζώο (σάλιο ή σημεία του σώματός του που ενδεχόμενα έχει 
γλείψει όπως τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα, κ.τ.λ.), 
με γυμνά χέρια, για τουλάχιστον μία ημέρα.

Έναρξη προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας 
για προστασία έναντι του ιού της λύσσας

Γράφει ο 
Γιάννης 
Γεωργουδάκης,  
Εκπαιδευτικός 

Άποψη, αφέλεια, κομματική 
επιταγή,  κακώς εννοούμενη 
προάσπιση κεκτημένων ή ζο-
χάδα για τον οχετό που εξαπέ-
λυσαν οι λακέδες διαμορφωτές 
της κοινής γνώμης  μέσα από 
τα τηλε-σκουπίδια της Αθήνας 
και πιθανόν δυο τρεις  ακόμη 

ψυχαναγκασμοί που μου διαφεύγουν, είναι οι λόγοι που το 
διαδίκτυο και όχι μόνο, βρίθει από επαναστατικές κορώνες 
και διαγγέλματα τις τελευταίες μέρες. Αιτία η πολυθρυλού-
μενη εισαγωγή κάμερας στην τάξη μέσω του συστήματος 
τηλεδιάσκεψης webex για να βοηθηθούν όσα παιδιά δεν 
μπορούν να παρίστανται «δια ζώσης» στο σχολείο λόγω της 
πανδημίας.  

   Κανείς δεν θα πατήσει το άβατο της τάξης μας ακούγε-
ται από παντού. Το κεκτημένο μας. Το βασίλειο των τριάντα 
τετραγωνικών που όταν η πόρτα κλείνει πίσω, κανείς δεν 
μπορεί να την ανοίξει, κανείς δεν μπορεί να κρυφοκοιτάξει, 
κανείς δεν μπορεί  να επέμβει χωρίς την άδειά μας. Non 
passera.  Για μια ακόμη φορά βρέθηκε ο τρόπος να δείξου-
με ανώδυνα και προπαντός ανέξοδα πόσο επαναστάτες 
είμαστε. Μόνο που αυτή τη φορά ο εχθρός είναι αόρατος 
παρόλο που τον ψάχνουμε στα φουστάνια της κας  Υπουρ-
γού. Γιατί ούτως ή άλλως,  ο οποιοσδήποτε κακόβουλος 
μπορεί να αναμεταδώσει τα δρώμενα μέσα στην τάξη ελέω 
τεχνολογίας. Μια ματιά στο διαδίκτυο θα μάς πείσει για του 
λόγου το αληθές. 

   Ο αντίλογος βέβαια λέει ότι πράγματι υπάρχει πρό-
βλημα. Η προσέγγιση της τροπολογίας από κάθε άποψη 
μπάζει καθώς η  πολιτεία δίνει επίσημα πλέον την άδεια στο 
πρόβλημα που μέχρι τώρα έκανε πως δεν υπάρχει.  Την 
ίδια στιγμή βέβαια και μετά από έξι μήνες απραξίας, η κα 
Υπουργός εν μέσω πανδημίας, κατέθεσε το νέο νομοσχέδιο 
για την Παιδεία. Την νέα επανάσταση που θεσμικά κάνει 
κάθε Υπουργός Παιδείας.  Όπως φαίνεται όμως αυτή η με-
θόδευση είναι έλασσον  πρόβλημα  για τον κλάδο μπροστά 
στην  επανάσταση της κάμερας.   

   Και για να βάλουμε τα πράματα στη θέση τους. Μπορεί 

κάποιος να  δώσει μια ποιο σύννομη  λύση για το φλέγον 
θέμα της βοήθειας όσων μαθητών για διάφορους λόγους 
δεν μπορούν να είναι στην τάξη; Δυο εναλλακτικές λύσεις 
προτάθηκαν από όσο έμαθα που απορρίφθηκαν μετά πολ-
λών επαίνων γιατί κι αυτές είχαν τα προβληματάκια τους.

   Λύση πρώτη που συζητήθηκε στα επίσημα. Όσοι μα-
θητές δεν μπορούν να παρίστανται στο σχολείο, θα πρέπει 
να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο την τηλε-εκπαίδευση. Αυτό 
θα μπορούσε να γίνει είτε κατά την διάρκεια της παραμονής 
των εκπαιδευτικών  στο σχολείο, οι οποίοι στα κενά τους θα 
έτρεχαν να βρουν κατάλληλο εξοπλισμό και αίθουσες για 
να δουλέψουν, πράγμα αμφίβολο για την πλειοψηφία των 
σχολικών μονάδων, είτε…μετά το  μεσημέρι από το   σπίτι.  
Σ’ αυτή την δεύτερη περίπτωση θα προέκυπτε το θέμα της  
υπερωριακής απασχόλησης και της αποζημίωσης που ως 
εκ τούτου θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να πιστωθούν, οπότε 
όπως αντιλαμβάνεστε η πρόταση απορρίφθηκε με συνοπτι-
κές διαδικασίες. 

   Λύση δεύτερη. Να μην ανοίξουν καν  τα σχολεία και 
συνεχίζουμε την εξ αποστάσεως διδασκαλία μέχρι το τέ-
λος της χρονιάς. Αυτή άλλωστε ήταν και η πρόταση του 
συνδικάτου, στο όνομα της ελλιπούς προετοιμασίας των 
σχολικών μονάδων και της υγειονομικής επικινδυνότητας 
του εγχειρήματος.  Ο.κ. δεκτόν για όσους δεν ξέρουν τι 
παίζει αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Για εμάς όμως 
τους «από μέσα» που γνωρίζουμε καλύτερα, σίγουρα αυτό 
δεν είναι λύση και μην κρυβόμαστε πίσω από το μικρό μας  
δάχτυλο. Γιατί αφενός η πλειοψηφία των μαθητών  που κα-
τάλαβε ότι δεν υπάρχουν συνέπειες για την ασυνέπειά τους, 
την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και οι ηλεκτρονικές τάξεις 
αδειάσανε απελπιστικά. Αφετέρου το Σεπτέμβριο θα βρού-
με το ίδιο σκηνικό  και πάλι μπροστά μας. Και μην ακούω 
εξυπνάδες ότι ως τότε «βλέπουμε». Δεν βλέπουμε τίποτα.  
Ούτε παραπάνω μάσκες και γάντια θα προμηθευτούμε, ούτε 
και κανένα μαγικό ραβδάκι θα μεγαλώσει τις τάξεις ώστε να 
έχουμε τις επιβεβλημένες αποστάσεις. Απλά μεταθέτουμε το 
πρόβλημα για μετά τις διακοπές έτσι δεν είναι; 

   Και για να μη τρελαθούμε εντελώς, καλά θα κάνουν 
όσοι με περισσή ευκολία εξισώνουν την δια ζώσης διδασκα-
λία με την εξ αποστάσεως να βουτάνε λίγο την γλώσσα στο 
μυαλό προτού μιλήσουν! Γιατί εκεί στα Υπουργεία τρίβουν 
τα χέρια τους   με τέτοιες  «πρωτοποριακές»  λύσεις-προ-
τάσεις. 

Τους υδρονομείς 
του ΤΟΕΒ 
Νάουσας 

όρκισε χθες  
ο Αντιπεριφερειάρχης

 

Με  τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης,  ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
όρκισε χθες  τους υδρονομείς του ΤΟΕΒ Νάουσας. «Μια ειδικότητα σημα-
ντική για την ορθή χρήση των αρδευτικών πόρων, για την απόδοση των 
καλλιεργειών και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.

 Όπως πολύ σημαντικός και ιδιαίτερα κρίσιμος για τη γεωργική ανάπτυ-
ξη είναι και ο ρόλος των ΤΟΕΒ», δηλώνει ο κ Καλαϊτζίδης, εκφράζοντας τη 
χαρά του που στην Ημαθία, όπως λέει, οι Οργανισμοί αυτοί «στελεχώνονται 
από άξιους ανθρώπους, σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων τους και 
ΜΑΖΙ συνεργαζόμαστε δημιουργικά, με σύγχρονα και αποτελεσματικά έργα 
προς όφελος των αγροτών της περιοχής μας».

Μέσα από το μάτι της κάμερας
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Το Βέρμιο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις Άλπεις
Πάντα έλεγα ότι το Βέρμιο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει 

από τις Άλπεις. Υπερβολή; Όχι. Κοιτάξτε το αφάνταστης 
ομορφιάς λιβάδι με τους νάρκισσους. Άγιος Παύλος, 
Βέρμιον. Ασφαλώς όλοι κατανοούμε την υψηλή φυσική 
αξία (High Nature Value) αυτού του τοπίου. Αλλά και την 
προστιθέμενη οικονομική αξία του μέσω του τουρισμού. 
Στις δημόσιες επενδύσεις, αλλά και στις ιδιωτικές, οι με-
λετητές προσπαθούν να ρίξουν όσο πιο πολλούς τόνους 
μπετόν μπορούν. Δηλαδή να καταστρέψουμε τη φύση. 
Είναι καιρός να αρχίσουμε να μελετάμε πως θα αποκατα-
στήσουμε τη φύση. Πριν από πολλά χρόνια προσπάθησε 
το Ελληνικό Δημόσιο να δώσει καλλιεργήσιμη γη στους 
αγρότες, προφανώς με αγαθές προθέσεις. Για να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι της υπαίθρου. Με την 
περίφημη αποστραγγιστική τάφρο «Τσαρμακλή» (ο τότε 
νομάρχης), στόχευσε στην αποξήρανση του λιβαδιού. Α-
πέτυχε παταγωδώς να δώσει εύφορη γη στους αγρότες. 
Και τη φυσική ισορροπία διατάραξε  και αποτέλεσμα δεν 
είχε. Στη μάχη μας με τη φύση πάντα θα είμαστε ηττημέ-
νοι και στο τέλος όχι ωφελημένοι. 

Οι Γερμανοί κατέστρεψαν το Ρήνο με τα βιομηχανικά 
τους απόβλητα. Αν ήμουν Γερμανός θα προτιμούσα λιγό-
τερα χρήματα στην Τράπεζα και καθαρά ποτάμια.

Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οικολογικές ευαισθη-
σίες. Να όμως που σήμερα ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στη 
φύση και τη θέλει και παρθένα. Φανταστείτε σ’ αυτό το 
υπέροχο λιβάδι να υπήρχε σήμερα μια λίμνη με τη ζωή 
που προσελκύει. Με τα υδροχαρή λουλούδια, τα πουλιά 
και όλη την άγρια πανίδα που παρατηρείται στις συγκε-
κριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Κατεβαίνοντας από 
τη φωτογράφιση συνάντησα κοντά στο «Σταυρό» ένα 
ζαρκαδάκι. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. 

Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, την Διεύθυνση Γεωργίας, την 
Διεύθυνση Δασών, τον Δήμο, τον συνεταιρισμό του Αγίου 
Παύλου, τους τιτλούχους αγρότες της περιοχής, τους 
κατοίκους του Αγίου Παύλου, τους ξενοδόχους, τους κα-
ταστηματάρχες να αποκαταστήσουν την βιασθείσα φύση. 
Το ερώτημα βέβαια είναι, αν δεν υπάρχουν μπετά και οικονομικό κίνητρο πως θα έρθουν σοβαροί μελετητές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να το πάρουν προσωπικά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιστήμονες. Και αυξημένη 
ευαισθησία για τη φύση διαθέτουν και τις επιστημονικές γνώσεις έχουν. Πάντα πίστευα στον δημόσιο τομέα. Και όταν είχα την τιμή να είμαι δήμαρχος της Νάουσας, με προμήθεια εξειδικευμένων βιβλίων προσπάθησα να 
προωθήσω την επιστημονική έρευνα και γνώση των δημοτικών υπαλλήλων. Και υπήρχαν υπάλληλοι επιστήμονες που με αυταπάρνηση, και χωρίς ωράρια, έδωσαν τον καλλίτερο εαυτό τους. Αλλά και σε επίπεδο νομού, 
στα Πολεοδομικά, ο Γιώργος Ρίστας ήταν υπάλληλος και κορυφαίος συγχρόνως πολεοδόμος με εξαιρετική γνώση ακόμη και των νομικών θεμάτων.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί ειδικά προγράμματα επανόρθωσης των λιβαδιών και βελτίωσης της βιοποικιλότητάς τους.
Οι Πρέσπες ήδη διοργανώνουν κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις «Αγκαλιά με τους Νάρκισσους Ποιητές στα λιβάδια των Πρεσπών». Και πολύ καλά κάνουν και συνδέουν το ταπεινό ζαμπάκι με την ποίηση και την τέχνη. Ο 

νάρκισσος της Ελληνικής μυθολογίας έχει υμνηθεί από ποιητές και πεζογράφους (Federico García Lorca, William Wordsworth, Paulo Coelho,  Oscar Wilde) και έχει εμπνεύσει ζωγράφους σαν τον Michelangelo Merisi da 
Caravaggio, ίσως τον μεγαλύτερο ζωγράφο όλων των εποχών.

Γιώργος Πολάκης

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των εκβολών του Λουδία 

για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις οστρακοκαλλιέργειες
Σε εργασίες εκτεταμένης 

κλίμακας για τον καθαρισμό 
των εκβολών του ποταμού 
Λουδία από φερτά υλικά και 
προσχώσεις προχωρά από 
χθες η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας με τη χρήση ει-
δικού βυθοκόρου σκάφους.

Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας εξασφάλισε, σε 
συνεννόηση με τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας, κονδύλια ύψους 
250.000 ευρώ, με σκοπό να 
άρει το «απαγορευτικό» των 
προσχώσεων και να διευκο-
λύνει την πρόσβαση στις 59 
μονάδες οστρακοκαλλιέργει-
ας long line και τα 110 σκά-
φη παράκτιας αλιείας που 
δραστηριοποιούνται στην  
περιοχή, καθώς ο καθαρι-
σμός και η εκβάθυνση των εκβολών του Λουδία απελευθερώνει ουσιαστικά τη νοητή υδάτινη δίοδο προς τη θάλασσα.

Πρόκειται για  ένα  έργο ζωτικής  σημασίας για τους παράκτιους αλιείς  και ειδικά για τους οστρακοκαλλιεργητές της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες επί σειρά ετών στην καθημερι-
νή τους πρόσβαση από και προς τις μονάδες  τους εντός του Θερμαϊκού Κόλπου.

Τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται από το 2013, καθώς οι προσχώσεις στις εκβολές του ποταμού καθιστούσαν χρόνο με το χρόνο δυσκολότερη την «έξοδο» των καϊκιών τους από το Αλιευτικό Καταφύγιο των 
Κυμίνων. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο  την κατάσταση, σε βαθμό μάλιστα που οι καρίνες των καϊκιών τους «κολλούν» στις αβαθείς λόγω των προσχώσεων 
εκβολές του ποταμού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Λουδία παράγονται κάθε  χρόνο 10.000 τόνοι μυδιών και οστράκων, που ως επί το πλείστον εξάγονται σε αγορές της Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Γαλλία 
και η Ισπανία.

«Δίνουμε λύση σε ένα καίριο πρόβλημα για τους οστρακοκαλλιεργητές που το τελευταίο διάστημα είχαν φτάσει σε απόγνωση. Οι εργασίες που ξεκινούν από σήμερα με ειδικό βυθοκόρο σκάφος αναμένεται να ολοκληρω-
θούν σε περίπου ένα μήνα. Δίνουμε ανάσα σε έναν από  τους πλέον αναπτυσσόμενους παραγωγικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την περιβαλλοντική αειφορία», επισημαίνει ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.

«Για εμάς  που οι μονάδες μας δεν είναι στην ξηρά, αλλά στο υδάτινο στοιχείο, έχει καθοριστική σημασία  να μπορούμε να κινούμαστε απρόσκοπτα προς αυτές. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, για το άμεσο ενδιαφέρον που επέδειξε, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε και την ουσιαστική ανταπόκριση στο αίτημά μας»,  σημειώνει από την πλευρά  του ο πρόεδρος του Αλιευτικού Οστρακοκαλλιεργητικού Συλλόγου 
«Ποσειδών» Κυμίνων- Μαλγάρων Κώστας Βερβίτης. 



Με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα επιδημι-
ολογικά δεδομένα, αλλά και την εισήγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε τελικά να 
ανοίξουν από το Σάββατο 16 Μαΐου οι 515 οργανωμένες 
παραλίες, περίκλειστες ή μη, της χώρας.

 Οπότε, ενεργοποιούνται, σε συνδυασμό με ανοιχτούς 
ΚΑΔ για take away διάθεση καφέ, οι ακόλουθοι τρεις 
ΚΑΔ:

  93.29.11.00 - μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλ-
λεύονται παραλίες

   93.29.11.02 - υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων 
λουτρών

   93.29.11.05 - υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/ και 
καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

   Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, οι οργανωμένες 
παραλίες θα λειτουργούν με τους εξής όρους και κανό-
νες:

   -Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες 
παραλίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού 
των παρευρισκομένων.

  - Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες 
παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουομένων είναι τα 40 άτο-
μα ανά 1.000τ.μ.

  - Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ο-
μπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη 

απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιά-
στρου δύο ομπρελών.

  - Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξα-
πλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.

   -Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώ-
στρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται 
στο 1,5 μέτρο.

   -Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλι-
κεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ) λειτουργούν αποκλειστι-
κά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take away).

   -Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα 
και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο.

  - Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων 
ποτών.

   -Απαγορεύεται το delivery στα σημεία αυτά.
   -Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 

στο χώρο του καταστήματος.
  - Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που 

περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.
  - Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από 

τους εργαζόμενους.
   Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υπο-

χρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες - καρέκλες μετά 
από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεούται να απολυμαίνει 
τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό 
πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση 

ελέγχου.
   -Στην ξαπλώστρα το-

ποθετείται υποχρεωτικά 
πετσέτα με ευθύνη του λου-
όμενου.

   -Απαγορεύεται η ομα-
δική άθληση με σωματική 
επαφή.

   Υπενθυμίζεται τέλος, 
ότι για την προστασία της 
δημόσιας υγείας είναι απα-
ραίτητο και στις παραλίες 
να τηρούνται οι αναγκαίες 
αποστάσεις, να αποφεύγε-
ται ο συγχρωτισμός και να 
τηρούνται όλοι οι κανόνες 
υγιεινής.
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Ανοιξιάτικη βόλτα για τη 
μέριμνα ατόμων με αυτισμό 

εν καιρώ κορονοϊού
Με τη σύμ-

φωνη γνώμη 
των γονέων του 
συλλόγου μας 
και  λαμβάνο-
ντας υπόψη τα 
ασφαλή μέτρα 
που απαιτού-
νται λόγω κορο-
νοϊού, τα παιδιά 
μας παρέα με 
τους εκπαιδευ-
τές μας πραγ-
ματοποίησαν το 
πρόγραμμα του 
συλλόγου μας 
‘Γνωρίζω την 
πόλη μου-γνω-
ρίζω τη γειτονιά 
μου’. Σε μικρές 
ομάδες περπά-
τησαν στη συ-
νοικία της Κυρ-
ριώτισσας ,στη 
π ε ρ ι οχ ή  τ η ς 
Μπαρμπούτας 
,στο πάρκο της 
Εληάς. Το πρό-
γραμμα αυτό θα

γ ί νε τα ι  σε 
καθημερινή α-
π ο γ ε υ μ α τ ι ν ή 
βάση με σκοπό 
πρωτίστως την 
κοινωνική έντα-
ξη και ενσωμά-
τωση των παιδιών μας, την αποφόρτισή τους από την φάση του εγκλεισμού και της 
καραντίνας αλλά και την προσωπική τους ευχαρίστηση μιας και οι δομές ειδικής 
αγωγής είναι κλειστές. Παράλληλα οι γονείς και κυρίως οι μητέρες θα έχουν  τη δυνα-
τότητα να βρουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, να πάρουν μια ανάσα ,μιας και τόσο 
καιρό έχουν επωμιστεί την πλήρη απασχόληση των παιδιών τους με όλες τις συνέπει-
ες του εγκλεισμού. Τα παιδιά μας συναντήθηκαν με τους εκπαιδευτές και τους φίλους 
τους που τόσο καιρό είχαν να τους δουν και χαμόγελα ζωγραφίστηκαν στο πρόσωπό 
τους....καμία τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη προσωπική επικοινωνία  
και επαφή που επιζητούν...Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμ-
ματα από το σύλλογό μας γι α όλες τις ομάδες παιδιών. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευ-
τές μας που με τόση αγάπη περιβάλουν τα παιδιά μας και τους προσφέρουν στιγμές 
ξεγνοιασιάς που τόσο πολύ τις έχουν ανάγκη.

Το ΔΣ του Συλλόγου

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. 

Από το ερχόμενο Σάββατο 
οι πρώτες βουτιές 

σε οργανωμένες παραλίες
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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 

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση εξαγωγών
σε νωπά φρούτα και λαχανικά, 

το πρώτο τρίμηνο 2020
Ση μ α ν τ ι κ ή

αύξηση παρου-
σίασαν οι ελλη-
νικές εξαγωγές
νωπών φρού-
των και λαχανι-
κών, το πρώτο
τρίμηνο 2020,
σε σχέση με το
ίδιο διάστημα
τουπροηγούμε-
νου έτους, σύμ-
φωνα με στοι-
χείαπουδημοσίευσεηΕΛΣΤΑΤ,επεξεργασμένααπότοΣύνδε-
σμοΕλληνικώνΕπιχειρήσεωνΕξαγωγής,ΔιακίνησηςΦρούτων
ΛαχανικώνκαιΧυμώνINCOFRUIT-HELLAS.Ηαύξησησεαξία
έφτασε το 31,3%,με τοσυνολικόποσό των εξαγωγώνσε νω-
πάφρούτα και λαχανικά να ανέρχεται σε 326,6 εκατομμυρίων
ευρώ, ενώ κατά 17,5% μεγεθύνθηκαν οι εξαγωγές σε όγκο,
φτάνονταςτους440,56χιλιάδεςτόνους.Αυξημένεςκατά24,4%
ήταν τοπρώτο τρίμηνου του τρέχοντος έτους οι αποστολές-ε-
ξαγωγές λαχανικών, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019,
ανερχόμενεςσε72.339τόνουςκαικατά29,2%σεαξία,ηοποία
φτάνειτα59,512εκατομμύριαευρώ.Σεθετικόέδαφοςκινήθηκαν
οιεξαγωγέςφρούτων,οιοποίεςαυξήθηκανκατά16,3%,φτάνοντας
τους368.225τόνους,ενώσε267,09εκατομμύριαευρώανήλθεη
αξία τους,αυξημένηκατά31,8%.Ο όγκος των λαχανικώνπου
εξήχθη μεγεθύνθηκε κατά 24,2% και διαμορφώθηκε σε 72,34
χιλ. τόνους.Αύξηση8,8%καταγράφηκεστις εξαγωγές τηςντο-
μάτας(11.346τόνοι),41,8%στιςπιπεριές(12.935τόνοι),9,9%
στααγγούρια&αγγουράκια(17.155τόνοι)και44%στιςπατάτες
(12.935τόνοι).Σεότιαφοράσταφρούτα,σύμφωναμεταπρο-
σωρινάστοιχείατηςΕΛΣΤΑΤ,οόγκοςτωνεξαγωγώντοπρώτο
τρίμηνοτουέτουςανήλθεσε368,23χιλ.τόνους,αυξημένοςκατά
16,3%σεσχέσημετηνίδιαπερίοδοτου2019.Κατά23,9%αυ-
ξήθηκαν,σε όγκο, οι εξαγωγέςσταπορτοκάλια (181.310 τόνοι
), κατά17,9%σταλεμόνια (7.277 τόνοι),34,4%στιςφράουλες
(17.480τόνοι)καικατά15,7%σταακτινίδια(71.510τόνοι).Αντί-
θετα,κάμψηπαρουσίασανοιεξαγωγέςσεμήλα(-5,5%,20.485
τόνοι),καισεμανταρίνια(-4%,26.399τόνοι).

«Ηαύξηση τηςαξίας τωνεξαχθέντωνφρούτωνκατά31,3%
είναι εντυπωσιακή και δείχνει τηναυξημένημεσοσταθμική τιμή
μονάδος των προϊόντων μας, οφειλόμενη κυρίως στα πορ-
τοκάλια και ακτινίδια που δημιούργησαν ρεκόρ εξαγωγών»,
υπογράμμισε ο ειδικός σύμβουλος τουΣυνδέσμουΕλληνικών
ΕπιχειρήσεωνΕξαγωγής,ΔιακίνησηςΦρούτωνΛαχανικών και
ΧυμώνINCOFRUIT-HELLAS,ΓιώργοςΠολυχρονάκης.

Μάλιστα όπως τόνισε «οι ενδείξεις από την εξαγωγήμέχρι
και χθες 13/5/2020 βάσειπροσωρινώνστοιχείωνΥΠΑΑΤδεί-
χνουνότι διατηρούνται ταποσοστάαύξησης τουςστο επίπεδο
των17,5%με εκτιμώμενες τις αυξήσειςσεαξίαάνω των35%
που εάν δεν υπάρξουν ζημιές, λόγω καιρικών συνθηκών, οι
εξαγωγέςφρούτων και λαχανικώνθα έχουνπροοπτικές ρεκόρ
10ετίας»προσθέτοντας όμως ότι «υπήρξε μια μείωση των ει-
σαγωγώντοαντίστοιχοτρίμηνοστηνχώραμας,κατά-7,0%σε
όγκο,μεσημαντικήτηνμείωσηεισαγωγώνκυρίωςσελαχανικά
-14,6%κατόγκοκαικατά-16,6%σεαξία».

Μεταξύάλλωνοκ.Πολυχρονάκης επισήμανεπως«απαραί-
τητηπροϋπόθεσηγια τηνδιατήρηση τηςφήμης τωνπροϊόντων
μαςστιςκαταναλωτικέςαγορέςείναιηαυστηρήεφαρμογήτωνε-
θνικώνκαιενωσιακώνκανόνωνγιαπροδιαγραφέςεμπορίας-ποι-
ότητοςμεπλήρηιχνηλασιμότηταπουπαρέχειτηνασφάλειαστον
καταναλωτήγια τηνποιότητα τους και με τήρηση τωνκανόνων
υγιεινήςσεόλητηνεφοδιαστικήαλυσίδατωνπροϊόντωνμας».
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63
τ.μ. μεπατάρι και υπόγειο
στηΒέροια,οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία κοντά στο 7οΔημοτι-
κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75
τ.μ.καιοικόπεδο200 τ.μ.,
48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ. σε
οικόπεδο1000 τ.μ., με θέα
τοποτάμι, και τα δύο μαζί
ή μεμονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο468
τ.μ. στοΠλατύΗμαθίαςσε
πολύκαλήθέση.Πληρ.τηλ.:
6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως1000 τ.μ. γιααντιπαρο-
χή στηνπόλη τηςΒέροιας,
εκτόςαποΕργατικέςκατοικί-
ες.Τηλ.:6945122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρίαπωλείταιοικόπεδο
2 στρέμματα, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, με νερό, ρεύ-
μα, σε πολύ ωραία θέση.

ΤιμήΜΟΝΟ 30.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ο ι κ όπ ε -
δο στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην

οδό  Θεσ /ν ί κης ,  σε  τ ι -
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 6989
592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙπεριίτερο,στηνπλα-
τεία Καπετανίδη λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

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.

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικούεγκαταστάσεων4πςειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργα-

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστήπου
να γνωρίζει το πρό-
γραμμαΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα 76 τ.μ. επί της οδού
Γρεβενών 11 και Ερμού γωνία,
πραγματικός λουλουδότοπος,
με καλοριφέρ, κλιματισμό, χώρο
πάρκινγκ,δίχωςκοινόχρησταστη
Βέροια.Πληρ.τηλ.:6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτεροΑ-

κροπόλεως,στηνκαινούργιαγέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι
χώροι για γραφεία,φροντιστήριο,
ήεργαστήριοκαιυπηρεσίες.Είναι
ανακαινισμένοι, 2WC και λογι-
κό ενοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.
2331023140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει
να προσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή ή
πωλήτρια για τους Νομούς Η-
μαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλω-
μα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπει-
ρίαμεβιογραφικόκαισυστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και ποσο-
στά. Παραλαβή δικαιολογητικών

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειταιοδηγόςμεγνώσειςπλη-
ροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα
αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ. στο τηλ. 23310
71670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

φου,95 τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.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



με συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία
μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέροια www.
securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑ-
ΜΙΣΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας,
οδηγούς επικαθήμενου και χειριστές
αντλίας σκυροδέματος. Τηλ.: 6948
549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπαλληλοςγιαεργαστήριο
επεξεργασίας κρεάτων, καθώς και οδη-
γός με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ.
2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε κα-
φέ-μπαρ.Πληροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τηΒέροιαπουδρα-
στηριοποιείταιστοχώροτηςενοικίασηςκαι
εγκατάστασηςσκαλωσιών,αναζητάάμεσα
τεχνίτεςγιαεργασία.Γιαπερισσότερεςπλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούνστοτηλέφωνο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για
την παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.:
6974312313,6974814606.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ με

γνώσειςφυσικοθεραπείαςΖΗΤΑεργασία
γιαναπαρέχειυπηρεσίεςείτεστοΝοσο-
κομείο, είτεκατ’οίκον.Πληροφορίεςστα
τηλέφωνα2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-
ντέλο1996,υγραέριο,160.000χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,

επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ε-
τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-
σεις ζητάΚυρία έως50 ετώνγιαοοβα-
ρήσχέση.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.



Παρατείνονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 οι προθεσμίες καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων και εκμι-
σθωτών ακινήτων οι οποίες λήγουν μέσα στο μήνα Μάιο. Αυτό προβλέ-
πουν τέσσερις νέες Υπουργικές Αποφάσεις, που επεκτείνουν για τον 
μήνα Μάιο την ισχύ των μέτρων στήριξης προς τις πληττόμενες από 
την πανδημία επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές ακινήτων σε αυτές, καθώς 

και τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση τελεί 
σε αναστολή. Τις αποφάσεις υπέγραψε ο υφυπουργός 
Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση του υπουργείου Οικονομικών με τις αποφάσεις 
αυτές:

1ον. Παρατείνονται μέχρι και 
την 30/9/2020 οι προθεσμίες 
καταβολής των βεβαιωμένων 
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών από χρεωστικές δη-
λώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έλη-
ξαν από 1/5/2020 μέχρι και την 
29/5/2020, των επιχειρήσεων 
που είχαν την 20/3/2020 ενεργό 
ΚΑΔ από τους ειδικότερα ανα-
φερόμενους στην Υπουργική 
Απόφαση. Ομοίως, παρατείνο-
νται οι προθεσμίες καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών και των 
επιχειρήσεων, των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 
του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που 
περιλαμβάνεται στην Απόφαση, είναι μεγαλύτε-
ρα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Για την ίδια 
κατηγορία επιχειρήσεων αναστέλλεται μέχρι και 
την 30/9/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών από 
χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

2ον. Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 
οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων ο-
φειλών, των επιχειρήσεων, στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως 
την 31/5/2020. Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι 
επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό 
ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην 
Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι επιχειρή-
σεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υ-
πουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 
ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επισημαίνεται ότι έως την 

ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι 
προθεσμίες καταβολής των δόσεων για 
τις ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής 
καταβολής, ενώ αναστέλλεται μέχρι και 
την 30/9/2020 η είσπραξη των βεβαι-
ωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
1/5/2020 οφειλών των ανωτέρω επιχει-
ρήσεων.

3ον. Παρατείνονται μέχρι και την 
30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής 
των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, 
που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως 
και την 31/5/2020, των φυσικών προ-
σώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις 
επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 
ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα ανα-
φερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, 
καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποί-
ων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται 

στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επίσης, αναστέλλε-
ται μέχρι και την 30/9/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρό-
θεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

4ον. Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβο-
λής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 
1/5/2020 έως και την 31/5/2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις που 
έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους 
στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύου-
σας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, εί-
ναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 
ΚΑΔ στις 20/3/2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στους μισθωτούς 
επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων κατά την 
καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βεσυρόπουλος, «η Κυβέρνηση δεν επικε-
ντρώθηκε αποκλειστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας σε 
υγειονομικό επίπεδο, αλλά έλαβε και θα συνεχίσει να λαμβάνει ουσια-
στικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με στόχο 
την προστασία της επιχειρηματικότητας, τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας και τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας».

P Ζούμε στην εποχή όπου μπαί-
νει κανείς στην τράπεζα φορώντας 
μάσκα και δεν φοβάται κανένας…

 
P Αν και στον κλάδο των 

μπουκαδόρων προτιμώνται τα 
καλσόν.

 
P Παρότι με τα νέα δεδομένα, 

δεν παρέχουν ισχυρή προστασία.
 
P Γιατί καμιά φορά είναι προ-

τιμότερο να σε πιάσει η αστυνομία 
παρά ο ιός.

 
P Από κοσμοσυρροή σε κη-

δεία τα πολλαπλά νέα κρούσματα 
στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας. Ας 
κρατιόταν 14 μέρες ακόμη μωρέ ο 
αείμνηστος.

 
P Όλα τα μυστήρια είναι επι-

κίνδυνα. Αλλά σαν τον γάμο κα-
νένα.

 
P Ο σύζυγος είναι μάλλον αυτός 

που πρέπει να κάνει την πρόβα νυφικού.
 
P Τέλος πάντων. Διαστημικό σκουπίδι 

βάρους 18 τόνων έπεσε στη Γη. Όχι άλλους 
χοντρούς στον πλανήτη!

 
P Πλάκα θα έχει να μας πει ο Χαρδαλιάς α-

πό αύριο να φοράμε και κράνος.
 
P Επίκαιρος διάλογος:
-Μάνα ξέρεις ότι μπορεί να είμαι ασυμπτω-

ματικός;
-Δεν φτάνει που μας κοροϊδεύουν στη γει-

τονιά για το ανύπαντρος, θα έχουμε και και-
νούργια τώρα;

 
P Τις μέρες της καραντίνας τρία πράγματα 

είχα σε ημερήσια διάταξη στο σπίτι: τον Τσιόδρα 
στις 6, τα ζώδια ό,τι ώρα να ’ναι και την τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης.

 
P Όλα άρχισαν να πέφτουν από ένα ση-

μείο και μετά, εκτός από τα ζώδια.

 
P Να φανταστείτε ότι χθες στην Ελένη η Λί-

τσα Πατέρα είχε τα ΣΟΣ! Ούτε φροντιστήριο στα 
θέματα των πανελλαδικών τέτοια επιτυχία.

 
P Ζώδια. Ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί και 

τόσο λίγοι δεν κορόιδευαν τόσους πολλούς εν 
γνώσει τους.

 
P Και:
 Πηγαίνει ο νέος διοικητής στο πιο ερημικό 

στρατόπεδο του Ιράν και ενώ του έκαναν την 
καθιερωμένη ξενάγηση παρατηρεί μια καμήλα 
δεμένη σ’ ένα απόμερο μέρος πίσω από το στρα-
τόπεδο. Ρώτησε λοιπόν τον αξιωματικό:

«Γιατί είναι εδώ αυτή η καμήλα;»
«Κύριε διοικητά, αυτή η καμήλα είναι για όταν 

οι άντρες έχουν σεξουαλικές ορέξεις…» απαντά 
εκείνος ντροπαλά.

Τον διακόπτει αμέσως ο διοικητής τρελαμένος 
από αυτό που άκουσε και φωνάζει:

«Ντροπή να λες τέτοια πράγματα. Την καμή-
λα την παίρνω υπό την προστασία μου!» είπε, 
και διέταξε να φτιάξουν έναν στάβλο έξω από το 
κατάλυμα του γι’ αυτήν. Την έβαλαν εκεί και δεν 
ασχολήθηκε κανείς ξανά μαζί της.

Ο χρόνος όμως περνούσε βασανιστικά στο 
στρατόπεδο, ακόμα και για τον διοικητή, που μετά 
από 5 μήνες δεν άντεξε άλλο, πήγε στον στάβλο 
με την καμήλα και έμεινε εκεί όλο το βράδυ. Το 
πρωί όμως, μετανιωμένος, φώναξε τον αξιωματι-
κό και του είπε:

«Μπορείς να πάρεις πίσω καμήλα και να την 
πας εκεί που ήταν όταν ήρθα…»

Ο αξιωματικός όλο χαρά του λέει:
«Επιτέλους κύριε διοικητά! Μπορώ να είμαι 

εγώ ο πρώτος που θα την καβαλήσω για να πάω 
στο διπλανό χωριό στον οίκο ανοχής;»

Κ.Π.
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Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 
για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών
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