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Κλειδωμένοι μαζί…
αλλά εντελώς αποξενωμένοι!
  Σοκαριστικά τα αποτελέσματα της έρευνας της 
«Πρωτοβουλίας για το Παιδί» που αναδεικνύει η 
εφημερίδα μας σήμερα σε κύριο θέμα, αφού πρόκειται 
για διαπιστώσεις που πρέπει να θορυβήσουν και 
να αφυπνίσουν όλους μας. Τα «απόνερα»  της 
καραντίνας θα αφήσουν σημάδια για τα επόμενα 
χρόνια και θα χρειαστεί καιρός για να επανέλθουμε 
στην φυσιολογική μας ζωή. Οι οικογένειες παρά το 
γεγονός ότι ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά, αφού είμαστε 
για μεγάλο διάστημα μαντρωμένοι στο σπίτι, ωστόσο 
παρατηρείται αποξένωση και έλλειψη επικοινωνίας. 
  Η κατάχρηση του διαδικτύου και η ψυχική κόπωση 
λόγω των μη φυσιολογικών συνθηκών μας έχουν 
κάνει άλλους ανθρώπους, ενώ δυστυχώς σε μεγάλο 
ποσοστό εμφανίζεται βία και παραβατικότητα. Μην 
θεωρείτε δεδομένη την φυσιολογική επαναφορά στην 
κανονική ζωή, αφού χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, 
ενώ ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, μην διστάσετε να 
απευθυνθείτε σε συμβουλευτική για να προλάβετε 
τα χειρότερα… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:04
Εβδομάδα:18
ΑνατολήΉλιου:05.33

ΔύσηΉλιου:19.13

118-247

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
28

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
+ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Της αλειψάσης

τον Κύριον μύρω

ΉθηκαιέθιματωνημερώντουΠάσχα
απότονΜάκηΔημητράκηστονΑΚΟΥ99,6

Μετά την θεολογική
προσέγγιση τηςΜ. Εβδο-
μάδαςαπότονΑρχιμ.Παύ-
λοΣταματά τηΜ.Δευτέρα
στην εκπομπή «Λαϊκά και
Αιρετικά» τουΑΚΟΥ 99.6,
τηνσειράπήρετομεσημέ-
ρι τηςΜ.Τρίτη η λαογρα-
φία…

Ο συνταξιούχος εκ-
παιδευτικός – ερευνητής
λαογραφίαςΜάκηςΔημη-
τράκης ήταν καλεσμένος
των Ζήση Μιχ. Πατσίκα
καιΝίκουΒουδούρηκαια-
ναφέρθηκε στα έθιμα της
Μ. Εβδομάδας και τηςΑ-
νάστασηςστηΒέροια των
προηγούμενων δεκαετιών,
μέσα από τα προσωπικά
τουβιώματα.

Θύμισε (και συγκίνησε)στουςπαλιούς και έμαθεστους νέους,πως έβαφαν τααυγά,πως ζύμωναν και έψηναν τα
τσουρέκια,πωςέκαναναγρυπνίαστονΕσταυρωμένο,πωςστόλιζαντονΕπιτάφιο,πωςγιόρταζαντηνΑνάστασηκαιπολ-
λάάλλασχετικάμετιςημέρες.

Μάλιστα,οκαλεσμένοςκαιοιπαρουσιαστέςσυμφώνησανπωςμέσαστηνγενικότερηομογενοποίησητωνπάντων,η
επιστροφήστιςρίζεςκαιστιςπαραδόσειςείναιηλύσηστηνδιατήρησητηςπολιτισμικήςταυτότητάμας,κάτιπου–όπως
είπεοκ.Δημητράκης–φαίνεταιπωςτοέχουναντιληφθείπολλάνέαάτομακαιαρχίζουνκαιπάλιναμπαίνουνστηνδιαδι-
κασίαναζυμώνουν,ναβάφουναυγά,νατηρούνταέθιμακαιτιςπαραδόσεις.

ΤοΕλληνικό,αθάνατο,ΠάσχατωνΕλλήνωνθαβρειτοντρόποναδιατηρηθείστουςαιώνες!

ΛίναΤόνια:Μουσικήαπόήχους
καιαναπνοέςδιασωληνωμένων

ασθενώνσεΜΕΘ
Γιατηνπολυβραβευμένη,κορυφαίαΕλληνίδασυνθέτριαΛίναΤόνια,από

τηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας,έχουμεξαναγράψειαπόαυτήτηστήλη,ανκαιθα
χρειαζότανπολλέςσελίδεςαναφοράςγιατηδουλειάτης.

Σήμεραόμωςθατηνσυγχαρούμεγιαένανέομουσικότηςέργο,πουε-
κτελείΑμερικανικήΧορωδίαμετονμαέστροKevinMeidl,εμπνευσμένοαπό
τηνπανδημία, από τους ήχους και τασυναισθήματαπου δημιουργούνται
μέσασεμιαΜονάδαΕντατικήςΘεραπείας.ΉχουςμιαςΜΕΘγια ναπερι-
γράψειτοδράμαενόςδιασωληνωμένουασθενή.

«Ηαναπνοή,τοσύμβολοτηςζωής,υπάρχειμέσααπόένασωλήνααέ-
ρα.Μερικέςφορέςείναιήχοςελπίδαςκαιζωής.Άλλεςστιγμέςακούγεταιως
αριστούργημα.Οκαθηλωτικόςήχοςαυτούτουδράματοςθαμαςθυμίζειπά-
νταπόσαμάθαμεκαιπόσαυποφέραμε,πόσομαςέλειψεηομορφιάτηςζω-
ήςκαιτασυναισθήματαπουείχαμεενώπροσευχόμαστανγιατουςάλλους»,
γράφεισεανάρτησήτηςστοFB,όπουυπάρχεικαιτοβίντεοπουέφτιαξε,για
ναπαρουσιάσειτοέργοτηςκαιτην ιστορίαπουαφηγείταιμέσααπόαυτό!
Μπορείτε να δείτε το βίντεο και στην ηλεκτρονική σελίδα: laosnews.gr.

Έπεσε άσφαλτος στην οδό Ανοίξεως
Σε κανονική κυκλοφορία από σήμερα 

ΜετασυνεργείατουεργολάβουναδουλεύουνπυρετωδώςακόμηκαιτηνΜ.Εβδομάδα,σήμεραΜ.Τετάρτη,ανα-
μένεταιναολοκληρωθούνοιεργασίεςστηνοδόΑνοίξεωςστηΒέροιακαινατεθείσεκανονικήκυκλοφορία.ΑπότηνΜ.
Δευτέρα,αφούείχανολοκληρωθείοιεργασίεςαντικατάστασηςτωναμιαντοσωλήνων,προχώρησανσταασφαλτικάκαι
η«παραλιακή»οδόςτηςΒέροιαςθαείναιαπόσήμερατοαπόγευμαστηνδιάθεσητωνδημοτών.

Πάντωςείναιαξιοσημείωτοότιαπότοσυνολικόέργοτων8,5χλμδρόμωνμεχρονοδιάγραμμα12μηνώνκαιπαρά
τιςκαθυστερήσειςλόγωτωναρχαιολογικώνευρημάτων,απότις16Μαρτίουπουξεκίνησανοιεργασίες,μέσασε40
ημέρες,έχουνήδηολοκληρωθείτα2χλμ.δρόμουκαιμάλιστατοέναχιλιόμετρομεάσφαλτοκαισεκυκλοφορία!

Χρόνοιρεκόρπουελπίζουμενασυνεχιστούνγιατηνσυντομότερηδυνατήολοκλήρωσηενόςδύσκολουέργου,α-
φούγίνεταιστοκέντροτηςΒέροιας!

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: Ώρα για ανανέωση
των καρτών πρόσβασης στο Εμπορικό Κέντρο

ΗΔημοτικήΑστυνομίαΒέροιας ενημερώνει τους χρήστες τωνμπαρών ελέγχουπρόσβασης τουΕμπορικούΚέ-
ντρουγιατηνανανέωσητωνκαρτώνεισόδουπουέχουνλήξει.ΗμηανανέωσητωνκαρτώνεισόδουστοΕμπορικό
Κέντροσημαίνεικαιεπιστροφή-αφαίρεσητων,απεριόριστηςήπεριορισμένηςπρόσβασης,μαγνητικώνκαρτών.

ΕνόψειτουΠάσχα,τοπροσωπικότηςδημοτικήςαστυνομίαςΒέροιαςεύχεταισεόλουςτουςπολίτεςυγείακαικαλή
Ανάσταση!!!!!!
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Από Μ. Παρασκευή έως και την Τρίτη 4 Μαΐου
Με προσωπικό ασφαλείας
 η υπηρεσία Καθαριότητας

 και ανακύκλωσης του Δήμου Βέροιας
 Από την  υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Βέροιας ανακοινώνεται ότι από 

την  Μεγάλη Παρασκευή, 30 Απριλίου έως και την Τρίτη 4 Μαΐου -λόγω μεταφοράς της ημέρας εορτασμού της 
Πρωτομαγιάς- η υπηρεσία θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας  για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
σε θέματα καθαριότητας και συνεπώς τα απορρίμματα και οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να  διατη-
ρηθούν στις οικίες.

Το Μεγάλο Σάββατο, 1Μαίου, η υπηρεσία θα λειτουργήσει στο σύνολό της για την αποκομιδή απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών.  

Δεν αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους - αν ο κάδος έχει γεμίσει αναζητούμε τον πλησιέστερο  δι-
αθέσιμο.  

Επίσης την περίοδο αυτή απαγορεύεται η απόθεση ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και μπαζών πλησίον 
των κάδων ή επάνω στα πεζοδρόμια. Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου η συλλογή των παραπάνω υλι-
κών θα γίνετε αφού προηγηθεί Επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας, για τον προγραμματισμό της συλλο-
γή τους (τηλέφωνο  επικοινωνίας  23313 50634).

Παρακαλούνται  οι πολίτες  για την τήρηση των παραπάνω αφού η διατήρηση της καθαριότητας και η δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας στο Δήμο είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας.

Καραντίνα και οικογένεια…
Κατά 10% αυξήθηκε η βία προς τα παιδιά και κατά 30% η εφηβική 

παραβατικότητα - Αυξητικές τάσεις άγχους και κατάθλιψης και στους γονείς
-Τις κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, σε Ημαθία και όμορους νομούς, αποτυπώνει 

η έρευνα της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» 
Πολλά ερωτηματικά άρχισαν ήδη να μπαίνουν για το πώς θα είναι 

η ζωή μετά τον covid, αλλά και πολλά στοιχεία έχουν καταγραφεί για 
τη ζωή κατά τη διάρκεια του covid, εκ των οποίων, πάρα πολλά είναι 
δυστυχώς θλιβερά και αποτυπώνουν τις συνέπειες της καραντίνας στην 
κοινωνία.

Μεταξύ των θυμάτων και πολλά παιδιά που άλλαξαν ξαφνικά την 
καθημερινότητά τους σε μια ευαίσθητη ηλικία χωρίς να μπορούν να εξη-
γήσουν τι ακριβώς συμβαίνει…

Την κατάσταση που επικρατεί αυτό το διάστημα στην ελληνική οι-
κογένεια χαρτογράφησε ο Σύλλογος «Πρωτοβουλία για το Παιδί»  της 
Βέροιας,  παράλληλα και με στοιχεία από την  επιστημονική ομάδα της 
Γραμμής 115 25 ( Ένωση «Μαζί για το Παιδί»).

Τα κοινωνικά αποτελέσματα ως συνέπεια των περιοριστικών μέτρων 
παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της η «Πρωτοβουλία για το Παιδί», με 
πρώτο συμπέρασμα την αύξηση κατά 10% σε βίαιες συμπεριφορές εις 
βάρος των παιδιών και την αύξηση της εφηβικής παραβατικότητας κατά 
30% κατά τη διάρκεια του 2020, το διάστημα που η ελληνική κοινωνία 
βρίσκεται σε καραντίνα λόγω της πανδημίας.

Βία και παραβατικότητα 
Σύμφωνα λοιπόν με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η 

«Πρωτοβουλία για το Παιδί» από την περιοχή Ημαθίας και τους όμο-
ρους νομούς, κατά τη διάρκεια του 2020 σε σύγκριση με το 2019, πα-
ρατηρήθηκε:

• Aύξηση των περιστατικών σωματικής κακοποίησης κατά 10% σε 
βάρος παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό. Στις μισές από αυτές τις 
περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι γονείς που δεν εμφάνιζαν εμφανείς 
δυσλειτουργίες κατά το παρελθόν, έφτασαν σε σημείο να χρησιμοποιή-
σουν σωματική βία, με σκοπό την τιμωρία και την πειθάρχιση σε περι-
πτώσεις ανυπακοής των παιδιών.

• Στην κατηγορία των εφήβων, τα ποσοστά σωματικής κακοποίησης 
από γονείς δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μεταβολή.

• Αύξηση κατά 50% των αιτημάτων των γονέων για παροχή συμβου-
λευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, εξαιτίας των δυσμενών συνθη-
κών που δημιουργεί η εναντιωματική συμπεριφορά των εφήβων. Μέσα 
από τη διαχείριση των συγκεκριμένων περιστατικών διαφαίνεται ότι 
μειώνεται διαρκώς ο μέσος όρος ηλικίας πρώτης επαφής των εφήβων 
με τις ουσίες (υπολογίζεται το 13ο έτος), με κυρίαρχη ουσία επιλογής το 
χασίς. Όσο αυξάνεται η ηλικία των εφήβων (16ο έτος και άνω), παρατη-
ρείται ότι πειραματίζονται και με άλλες ουσίες (παραισθησιογόνα, χάπια, 
κ.λπ).

• Aύξηση των εφήβων που ασχολούνται με παραβατικές πράξεις. 
Εκτός από τις πράξεις της κλοπής, της διάρρηξης και της καταστροφής 
ξένης περιουσίας, συναντάμε όλο και συχνότερα περιπτώσεις εφήβων 
που εμπλέκονται στην εμπορία ουσιών, προσφέροντας χασίς με χρη-
ματικό αντίτιμο σε συνομηλίκους. Σε σύγκριση με το έτος 2019, φαίνεται 
ότι το ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων έχει αυξηθεί κατά 30%.

Συναισθηματική Παραμέληση των γονιών
Αυτό που παρατηρείται από την διαχείριση των περιστατικών είναι 

ότι πολύ συχνά η έκφραση βίας και η εκδήλωση της παραβατικής συ-
μπεριφοράς από παιδιά και εφήβους προέρχεται από την συναισθημα-
τική παραμέληση των γονέων προς τα αυτά, από την έλλειψη δημιουρ-
γίας ασφαλών πρωταρχικών σχέσεων, από την έλλειψη της σωστής 
οριοθέτησης, από τη χαλάρωση των ηθικών αξιών και από την έλλειψη 
σεβασμού σε βασικούς θεσμούς της κοινωνίας.

Αυξητικές τάσεις άγχους και  κατάθλιψης στους γονείς
Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» καταγράφει τις εξής παρατηρήσεις, 

όσο αναφορά τους γονείς:

• Αύξηση κατά 15% παρατηρείται στα ποσοστά χρήσης αλκοόλ και 
ηρεμιστικών από τους γονείς, ως μέσο ανακούφισης από αρνητικά 
συναισθήματα που σε συνδυασμό με άλλους στρεσογόνους παράγο-
ντες, μπορεί να οδηγήσει σε περεταίρω έκπτωση της κοινωνικής τους 
λειτουργικότητας.

• Αύξηση κατά 10% του ποσοστού των αιτημάτων για θέματα εξάρ-
τησης γονέα από το αλκοόλ.

• Αύξηση στα αιτήματα για ψυχολογική υποστήριξη ατόμων με αγχώ-
δεις διαταραχές κατά 25% και κατά 20% για καταθλιπτικές διαταραχές.

• Τεράστια άνοδος της τάξης του 60%, παρουσιάζεται στον αριθμό 
των περιπτώσεων οικογενειών που αναζητούν υπηρεσίες ψυχοκοινωνι-
κής υποστήριξης για υποθέσεις γονεϊκής αποξένωσης.

Πως επηρέασε η πανδημία την κοινωνία και την οικογένεια
Το έτος 2020 αποτέλεσε έτος σταθμό, καθώς το ξέσπασμα της ε-

πιδημίας του COVID-19 και η ανασφάλεια που προκάλεσε σε όλα τα 
επίπεδα οδήγησε στο να περιέλθουν σε μια κατάσταση κρίσης άτομα, 
κοινωνικές δομές και ομάδες, αλλά και κοινότητες.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης επλήγη-
σαν ζωτικές λειτουργίες της ανθρώπινης δραστηριότητας: η οικονομική, 
η εργασιακή, η υγειονομική και η εκπαιδευτική. Παράλληλα, έπαψαν οι 
δραστηριότητες που λειτουργούσαν ως βαλβίδες αποφόρτισης των ατό-
μων όπως η εκ του σύνεγγυς ανθρώπινη επικοινωνία, η ψυχαγωγία, ο 
τουρισμός και ο αθλητισμός.

Μεγάλη επίδραση στο αίσθημα ανασφάλειας, που διαχέεται προς 
όλα τα συστήματα, προκαλεί η αβεβαιότητα για το που τοποθετείται 
χρονικά το σημείο τερματισμού αυτής της κρίσης, αλλά και για το ποιες 
θα είναι οι συνέπειες όλων αυτών των αλλαγών σε άτομα και θεσμούς 
σε βάθος χρόνου.

Όπως υποστηρίζει η επιστημονική ομάδα της «Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί»:

«Η νέα πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες 
εγκλεισμού, φαίνεται πως τα μέλη της οικογένειας επηρεάζονται με δια-
φορετικό τρόπο αναλόγως του ρόλου που επιτελούν:

-Για τους ενήλικες στην οικογένεια παρατηρείται αύξηση των στρε-
σογόνων παραγόντων: εργασιακή ανασφάλεια, ανεργία, μείωση εισο-
δήματος, μείωση ή διακοπή των αλληλεπιδράσεων με φορείς παροχής 
υπηρεσιών στην κοινότητα (υγεία, δικαστήρια, κ.λπ), μείωση της επι-
κοινωνίας με συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, φόβοι για την προσωπική 
ασφάλεια και υγεία, αλλά και για την ασφάλεια της υγείας των υπερήλι-
κων της οικογένειας».

-Για τα παιδιά και τους εφήβους παρατηρείται ότι διαταρράχθηκε 
σημαντικά η δομή της καθημερινότητάς τους με το κλείσιμο των σχο-
λείων, της παύσης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και της μείωσης 
των δυνατοτήτων για παιχνίδι με συνομηλίκους στη γειτονιά. Συνεπώς, 
ελαττώθηκαν σημαντικά οι ευκαιρίες κοινωνικοποίησής τους με συνομη-
λίκους και άλλους υποστηρικτικούς ενήλικες του περιβάλλοντός τους».

Ο ρόλος του διαδικτύου
Σημαντικό μέρος της καθημερινότητας όλων των μελών της οικογέ-

νειας φαίνεται ότι καταλαμβάνει η ενασχόληση με το διαδίκτυο, καθώς 
υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι ενήλικες περνούν περίπου 4 ώρες, 
τα παιδιά δημοτικού 5 ώρες και οι έφηβοι πάνω από 6 ώρες ημερησίως, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ώρες της εξ αποστάσεως εργασίας και 
εκπαίδευσης.

Συνεπώς, γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση του χρόνου στο διαδίκτυο 
και στις εφαρμογές του, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της 
επικοινωνίας, της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας. Όπως όμως έχει 
αποδειχθεί στην πραγματικότητα η ανάγκη για την ικανοποίηση αυτών 

των αναγκών μπορεί να κρύβει και άλλους κινδύνους».
Η οικογένεια σε κρίση

«Αν όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνεκτιμηθούν συνάγεται το συ-
μπέρασμα ότι και ο θεσμός της οικογένειας, οι ρόλοι και η ψυχοκοινω-
νική κατάσταση των μελών της περιήλθαν σε μια κατάσταση κρίσης. Σε 
κάποιες περιπτώσεις οι παράγοντες επιδρούν επιβαρυντικά και μπορεί 
να ωθήσουν τους ενήλικες και τα παιδιά στην οικογένεια να υιοθετή-
σουν δυσλειτουργικούς τρόπους προσαρμογής στο άγχος, ακόμα και 
για τα μέλη της οικογένειας που δεν εμφάνιζαν σοβαρές δυσλειτουργίες 
πριν την επιβολή των μέτρων».

Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
H επιστημονική ομάδα της Γραμμής 115 25 της Ένωσης «Μαζί για το 

Παιδί» δίνει τις δικές της κατευθύνσεις οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα 
προστασίας στα παιδιά αλλά και στους γονείς. Τονίζει δε πως η επικοι-
νωνία και η ποιότητα αυτής είναι το κλειδί της πρόληψης άσχημων και 
κατ’ επέκταση βίαιων συμπεριφορών. Ειδικότερα η επιστημονική ομάδα 
της Γραμμής 115 25 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί υπογραμμίζει: «Σε 
ένα οικογενειακό σύστημα, οι γονείς είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη 
της λειτουργίας της οικογένειας και κατά συνέπεια αυτοί που χρειάζονται 
την μεγαλύτερη στήριξη. Όταν ένας γονιός δυσκολεύεται να διαχειριστεί 
δυσκολίες στην καθημερινότητά του, να αντιληφθεί και να διαχειριστεί τα 
συναισθήματά του, αυτό με την σειρά του θα αρχίσει να επηρεάζει την εύ-
ρυθμη λειτουργία της οικογένειας και συνεπώς και την ψυχική υγεία των 
παιδιών. Τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως καθρέφτες 
μιας οικογενειακής δυσλειτουργίας. Μια ποιοτική ανοιχτή επικοινωνία 
μεταξύ των μελών ενός οικογενειακού συστήματος μπορεί να προσφέ-
ρει ευελιξία στην οικογένεια και να ευνοήσει την συνοχή της. Αυτές οι 
ιδιότητες με τη σειρά τους μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα ενός 
οικογενειακού συστήματος να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες και να δι-
αμορφώσει νέες ισορροπίες. Επιτρέπουν δηλαδή την ενσωμάτωση νέων 
δεδομένων και προσαρμογή σε αυτά, γεγονός που ενισχύει την ψυχική 
ανθεκτικότητα της οικογένειας και των μελών της.

Σημαντικός παράγοντας η διαχείριση συναισθημάτων
Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παίζει 

η διαχείριση των συναισθημάτων του κάθε μέλους της οικογένειας. Η 
δυνατότητα να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του και έπειτα να 
δημιουργείται ο κατάλληλος χώρος για την έκφρασή τους, είναι πολύ 
σημαντικό ως προς την διαχείρισή και εκτόνωσή τους. Ιδιαίτερα τα 
δύσκολα συναισθήματα χρειάζεται να εκτονώνονται με λειτουργικούς 
τρόπους και να εκπαιδεύεται η οικογένεια στο να τα διαχειρίζεται προ-
κειμένου να μην οδηγείται σε συναισθηματικά αδιέξοδα και δυσλειτουρ-
γικούς τρόπους επικοινωνίας. Αυξάνεται η επικινδυνότητα για εμφάνιση 
παραβατικών συμπεριφορών τόσο στην οικογένεια όσο και στις κοινω-
νικές ομάδες στις οποίες ανήκουν τα μέλη της».

Αποζημιώσεις 
ύψους 19,4 εκατ. ευρώ 
σήμερα από τον ΕΛ.Γ.Α.

-Το ποσό για την Ημαθία ανέρχεται σε 928.911,23 ευρώ
Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος με αφορμή την καταβολή των αποζημιώσε-

ων φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεις φυτικού και 

ζωικού κεφαλαίου ύψους 19.463.135,60 ευρώ σε 7.342 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. 
Με αυτή την πληρωμή εξοφλούνται για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια οι αποζημιώσεις 

για ζημίες του προηγούμενου έτους στο ακέραιο και ξεκινάει η διαδικασία πληρωμής ακόμα και ζη-
μιών του έτους 2021. 

Είμαστε σε ετοιμότητα για να προχωρήσουμε ταχύτατα τη διαδικασία του εκτιμητικού έργου για 
τις ζημίες των προσφάτως ακραίων καιρικών φαινομένων, παγετού και χαλαζιού, ούτως ώστε με 
την συνδρομή της Κυβέρνησης  να ανταποκριθούμε άμεσα στις προσδοκίες των δικαιούχων αγρο-
τών».

Το ποσό για την Ημαθία ανέρχεται σε 928.911,23 ευρώ.



Τρόφιμα στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου 

Βέροιας από το Πολιτιστικό 
Κέντρο Ο.Τ.Ε. Ν. Ημαθίας

Τρόφιμα αξίας 300 ευρώ πρόσφερε  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας, το ΔΣ του 
Πολιτιστικού Κέντρου Ο.Τ.Ε. Νομού Ημαθίας, για τις γιορτές του Πάσχα.

 Και μαζί με την προσφορά τους , στέλνουν και τις ευχές τους για Καλό Πάσχα και  Καλή Ανάστα-
ση στα μέλη τους, στις οικογένειές τους και σε όλο τον κόσμο!

Οι Αρμένιοι του Καυκάσου -μία φιλόπονη 
και ήσυχη φάρα, έμποροι και δανειστές επί το 
πλείστον- συνυπήρχα ειρηνικά με τις άλλες φυ-
λές που το κατοικούσαν.

Μ’ έναν παράδοξο τρόπο οι Αρμένιοι βρί-
σκονταν πάντα στο μάτι του κυκλώνα, όπως οι 
Εβραίοι σε άλλα μέρη, και χρεώνονταν όλα τα 
στραβά και τα ανάποδα. Τα Ευρωπαϊκά πεζο-
δρόμια του Μπακού βάφτηκαν πολλές φορές 
από αίμα αρμενικό.

Το 1905 μετά τον ρωσοϊαπωνικό πόλεμο 
όπου ο Τσάρος ηττήθηκε και ταπεινώθηκε από 
ένα «έθνος μαϊμούδων» (από τους Ιάπωνες) 
παραχωρήθηκε σύνταγμα. Οι Κοζάκοι γιόρτα-
σαν το σύνταγμα σφάζοντας τους Αρμένιους. 
Στην πραγματικότητα ήθελαν να ξεπλύνουν τη 
ντροπή της ήττας.

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Τούρκοι πή-
ραν για ένα μικρό διάστημα το Αζερμπαϊτζάν 
αλλά δεν κατάφεραν να το κρατήσουν παρόλο 
που οι Αζέροι τους προτιμούσαν από τους 
Ρώσους. Για την τουρκική πανωλεθρία έφταιγε 
ο κακός σχεδιασμός. Έστειλαν Τούρκους στρα-
τιώτες να πολεμήσουν στον Καύκασο το χειμώ-
να χωρίς μπότες και χωρίς χλαίνη. Η αποτυχία 
χρεώθηκε στους Αρμένιους της Κωνσταντινού-
πολης και στις συνωμοσίες τους. Δεκατέσσερις 
βουλευτές εκπροσωπούσαν τους Αρμένιους 
στο κοινοβούλιο της Κωνσταντινούπολης. Με 
αυτό το πρόσχημα το 1915 ξεκίνησε η γενο-
κτονία. Προηγήθηκαν κι άλλες σφαγές. Από τον 
Οκτώβρη ως το Δεκέμβρη του 1895 οι Χαϊστάν 
μέτρησαν 250.000 θύματα (Χαϊστάν παιδιά 
του Χαΐκ γενάρχη των Αρμενίων). Το 1909 στα 
Άδανα σφαγιάστηκαν 25.000 Αρμένιοι. Αλλά 
η τραγωδία του 1915 δεν είχε προηγούμενο. 
Ένας ολόκληρος λαός όδευσε προς το θάνατο. 
Ενάμιση εκατομμύριο Αρμένιοι εξορίστηκαν 
στην έρημο και πέθαναν από τις κακουχίες και 
τις σφαγές. Η ιστορία σιώπησε. Ούτε καν ψιθύ-

ρισε. Καμιά συμπόνοια για το Μελούν.
 Ερμενί Μιλέτ

 (προδοτικό αρμενικό έθνος)
Το 1918 μήνα Μάιο η Δημοκρατία της Αρμε-

νίας κήρυξε την ανεξαρτησία της με πρωτεύ-
ουσα το Ερεβάν. «Γερεβάν» (φάνηκε) φώναξε 
ο Νώε όταν είδε το όρος Αραράτ. Το 1920 
ο Καρεκίν Παστερματζιάν του κόμματος των 
Ντασνάκων έγινε πρέσβης της Αρμενίας στην 
Ουάσιγκτον με το όνομα Αρμέν Γκαρό.

Στον Καύκασο το Χαλαλί (εξόντωση των 
Αρμενίων) συνεχίστηκε. Το 1918 και το 1920 ο 
πληθυσμός των Αρμενίων αποδεκατίστηκε πά-
λι από σφαγές, αφού η πολιτική βία πολύ εύκο-
λα γινόταν θρησκευτική και ρατσιστική βία. Οι 
Αρμένιοι σκορπίστηκαν στον άνεμο. Η αρχαία 
Αράρτου (αρχαία Αρμενία) δεν ήταν πλέον ένα 
γεωγραφικός όρος, ήταν μια ταυτότητα. Παρά 
τους διωγμούς η αρμενική μνήμη δεν ξεριζώθη-
κε. Παρέμεινε αθάνατη.

Όσοι Αρμένιοι έμειναν στο Μπακού, «η πο-
νεμένη Αρμενία», αποτραβήχτηκαν κι εγκατα-
στάθηκαν στους λόφους. Στο Αρμενικέντ.

Στο μυθιστόρημα «Τα κορίτσια του Αρμε-
νικέντ» περιγράφεται η ζωή στο Αζερμπα-
ϊτζάν, καθόλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. 
Οι προσωπικές ιστορίες των χαρακτήρων 
είναι ήσσονος σημασίας, πρόκειται για κα-
θημερινές ιστορίες χωρίς υπερβολές κα 
εξιδανικεύσεις. Περισσότερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο πολιτικός και κοινωνικός 
περίγυρος –τα πέριξ- που επηρεάζει τη ζωή 
τους. Με αντιρητορική διάθεση παραθέτου-
με τα γεγονότα με την ανεπιτήδευτη γλώσ-
σα της αλήθειας. Με πίστη στην ανθρωπιά 
και την απλότητα.

Άννα Γιαννιτσοπούλου

Η 2η  Απρ ι λ ί ου 
γιορτάζεται  παγκο-
σμίως , ως η  ημέρα 
ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για την α-
ποδοχή του αυτισμού. 
Ωστόσο ολόκληρος ο 
Απρίλιος ,είναι αφιε-
ρωμένος σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης για 
τις διαταραχές του αυ-
τιστικού φάσματος. Ο 
σύλλογός μας ,για άλ-
λη μια χρονιά, τίμησε 
την παγκόσμια ημέρα 
αυτισμού ,με μια σειρά 
από δράσεις ενημέρω-
σης και ευαισθητοποί-
ησης προσαρμοσμέ-
νες  στα δεδομένα του 
covid.

Στις 2 Απριλίου, 
τα μέλη του ΔΣ ,  τη-
ρώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας κατά του 
κορονο ϊού,  συγκε -
ντρώθηκαν στο νέο 
χώρο μας ,το σπίτι 
της Μ.Α.μ.Α, επί της 
οδού Μητροπόλεως 
32, στην Βέροια, για να 
στείλουν το δικό τους 
μήνυμα για τον αυτι-
σμό.  Έγραψαν μηνύ-
ματα αγάπης και απο-
δοχής σε μπλε μπα-
λόνια κι έπειτα βγήκαν 
στο μπαλκόνι και τα 
άφησαν στον ουρανό 
.Ταυτόχρονα ,οι εκπαι-
δευτές μαζί με τα παιδιά του συλλόγου ,από το κδαπ 
μεΑ Μ.Α.μ.Α του συλλόγου , έγραψαν και αυτοί με τη 
σειρά τους μηνύματα αποδοχής σε μπλε και πολύ-
χρωμα μπαλόνια και τα άφησαν να ομορφύνουν τον 
ουρανό της πόλης μας.

Ο σύλλογός μας, για έβδομη  χρονιά, συμμετείχε 
στην παγκόσμια καμπάνια ‘μπλε για τον αυτισμό’,  που 
σκοπεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
του κοινού,     με τις δράσεις «Φορέστε Μπλε» και «Α-
νάψτε ένα Μπλε Φως». Το σπίτι της ΜΑμΑ στη Μητρο-
πόλεως  32,φωταγωγήθηκε με το ΄μπλε του αυτισμού’ 
ρίχνοντας φως στη σκοτεινή πλευρά της απομόνωσης 
που βιώνουν τα άτομα του φάσματος .Ενημερωτικά το  
NOESI.gr και ο κύριος Άγγελος Κουτουμάνος, ιδρυτής 
του Noesi.gr , διατελούν πρεσβευτές της καμπάνιας 
στην Ελλάδα, με ανάθεση των ιδρυτών του παγκόσμι-
ου οργανισμού ‘ Autism Speaks’, με σκοπό την προώ-
θηση δράσεων που σκοπεύουν στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και τη διάδοση της γνώσης για τα άτομα με 
αυτισμό. Διάσημα κτίρια και άλλα τοπωνύμια ανά τον 
κόσμο φωτίζονται μπλε, με σκοπό την ανάδειξη των 
αναγκών των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών 
τους. To 2016 και έκτοτε κάθε χρόνο η Πύλη Αδριανού 
φωτίζεται μπλε για τον αυτισμό με τη συνδρομή του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Για όλο το μήνα Απρίλιο , πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία και συγκινητική  ανταπόκριση ,η δι-

αδικτυακή δράση της Μ.Α.μ.Α΄,’Φοράω μπλε για τον 
αυτισμό’. Φίλοι ,συγγενείς σχολεία όλων των βαθμί-
δων και φορείς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο 
,συμμετείχαν με μεγάλη χαρά ,στέλνοντάς μας φωτο-
γραφίες τους , φορώντας μπλε ρούχα ή κρατώντας 
ένα μπλε μπαλόνι γράφοντας μηνύματα αποδοχής για 
τα άτομα του φάσματος.

Στις 16 Απριλίου ,συμμετείχαμε  στη δράση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττι-
κής, Raceforautism.

Τα παιδιά του συλλόγου και του κδαπ μεΑ Μ.Α.μ.Α, 
μαζί με τους εκπαιδευτές μας πραγματοποίησαν έναν  
μεγάλο περίπατο στο κέντρο της όμορφης πόλης μας  
και αθλήθηκαν στα υπαίθρια όργανα γυμναστικής στη 
πλατεία Εληάς,συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στη 
καμπάνια του Υπουργείου Εργασίας.  

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους φίλους 
μας, που στήριξαν και  συμμετείχαν για άλλη μια χρο-
νιά  στις δράσεις του συλλόγου μας, για την αποδοχή 
του αυτισμού. Θερμές ευχαριστίες, στο Δήμο Βέροιας 
και στο Δήμαρχό μας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, στην 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και στον Πρόεδρο Θεόφιλο Κο-
ρωνά  και στη μπάντα του πολεμικού Ναυτικού και τον 
πλωτάρχη μαέστρο Γιώργο Τσιλιμπάρη, για την ευ-
γενική τους χειρονομία να συμμετέχουν στις δράσεις 
ευαισθητοποίησης που οργάνωσε ο σύλλογός μας. 
Ευχαριστούμε τα τοπικά μέσα ,έντυπα και διαδικτυακά 

που πάντα προωθούν και στη-
ρίζουν τις δράσεις μας.

Ας ελπίσουμε του χρόνου 
να μπορέσουμε να γιορτάσου-
με και να τιμήσουμε το μήνα 
ευαισθητοποίησης για τον αυ-
τισμό,  με ακόμα περισσότερες 
δράσεις , χωρίς φυσικά να μας 
περιορίζει ο κορονοϊός .

Αυτό που έχουμε ανάγκη 
εμείς οι γονείς  και πολύ περισ-
σότερο τα παιδιά μας ,είναι ο 
σεβασμός ,η αγάπη, η υποστή-
ριξη , η αποδοχή. ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΑΟΡΑΤΗ ΑΥ-
ΤΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ,ΟΡΑΤΗ.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ της
 Μέριμνας

 Ατόμων με Αυτισμό
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Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης 

της Μ.Α.μ.Α για τον Απρίλη, 
το μήνα του αυτισμού

Απόσπασμα από 
το μυθιστόρημα «Τα κορίτσια 

του Αρμενικέντ»



Κλιμάκιο του Ε.Λ.Γ.Α με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζο, επισκέφθηκε τον Δήμο Αλεξάνδρειας και συγκεκριμέ-
να τις Κοινότητες Μελίκης και Κυψέλης.

Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής, παρουσία του Υφυπουργού 
Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Βουλευτή κ. 
Αναστάσιου Μπαρτζώκα, πραγματοποιήθηκε το πρωί επίσκεψη 
σε καλλιέργειες και το απόγευμα της ίδιας μέρας, σύσκεψη στο 
Δημοτικό Κατάστημα Μελίκης, για τις καταστροφικές συνέπειες 
του παγετού των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου, ό-
πως και από το χαλάζι της 19ης Απριλίου στην περιοχή μας.Μετά 
το χαιρετισμό που απηύθυνε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης, 
έκανε αναφορά στους συνεχιζόμενους παγετούς και το χαλάζι που 
έλαβε χώρα, στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας, καταθέτοντας και 
γραπτώς τα αιτήματα του, για την ικανοποίηση των πληγέντων 
καλλιεργητών – αγροτών της περιοχής μας.

 Στη σύσκεψη παρόντες ήταν, o υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος με το Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, οι βουλευτές κ.κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας 
και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού Μελίκης, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου, ο. κ. 
Χρήστος Γιαννακάκης, η Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος 
ΕΛΓΑ Βέροιας κ. Μαρία Παππά, κ. α..

Η επιστολή του Δημάρχου αναφέρει τα εξής::
“κ. Πρόεδρε
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε τη τελευταία εβδομάδα του 

Μαρτίου και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2021, η περι-
οχή του Δήμου Αλεξάνδρειας και όχι μόνο είχε πληγεί από συ-
νεχόμενους παγετούς, που είχαν ως συνέπεια την καταστροφή 
μεγάλου μέρους της σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά 
κ.α..

 Ο παγετός που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο μέχρι και τη 
πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, έπληξε ιδιαίτερα δενδρώδεις 
καλλιέργειες (ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, μήλα, αχλάδια, 
κυδώνια, κεράσια, βερίκοκα λωτοί, ακτινίδια, αμπέλια, ελιές, 
αμύγδαλα, σιτάρια, ψυχανθή), κηπευτικά κ. α..

Οι παραπάνω καλλιέργειες αποτελούν το βασικό οικονομικό 
πυλώνα του πρωτογενούς τομέα της περιοχής μας και με τις 
καταστροφές που έχουν φέρει οι συνεχόμενοι παγετοί να απο-

δεικνύονται καταστροφικές για το εισόδημα των παραγωγών μας 
και όχι μόνο.

Με δεδομένο όλα τα παραπάνω θα πρέπει άμεσα να στηριχθεί 
ο πρωτογενής τομέας διότι είναι ζήτημα επιβίωσης των αγροτών 
μας, λαμβάνοντας τα παρακάτω μέτρα:

• Άμεση καταγραφή-εκτίμηση και προσδιορισμό των ζημιών που 
έχουν προκληθεί,

• Άμεση καταβολή χρηματικής ενίσχυσης ανά στρέμμα, με βάση 
τις δηλώσεις ΟΣΔΕ,

Γνωρίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα ισχυρό κομ-
μάτι της εθνικής οικονομίας μας, θα πρέπει άμεσα να στηριχθεί, για 
να συνεχίσει να είναι ο μοχλός ανάπτυξης της χώρας μας.

Είμαστε βέβαιοι για την κατανόηση των προβλημάτων που 
βιώνουν οι καλλιεργητές-αγρότες μας και αναμένουμε την αντα-
πόκρισή σας στα αιτήματά μας, που αποτελούν και αιτήματα των 
αγροτών μας..»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΥΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αρ-

γυρίου και της Κωνσταντίας, το γένος 
Μακρίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΠΑΥΛΙΔΟΥΣΟΦΙΑ
του Λαζάρου και της Σπυριδούλας, το 

γένος Παπαθανασίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο της Βέροιας.

Φρόσω Καρασαρλίδου: Γιατί 
δεν συμπεριλήφθηκαν τα ΠΟΠ 

προϊόντα της Ημαθίας στην 
προσαυξημένη αποζημίωση;

 Ερώτηση 
προς τον Υ-
πουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 
κατέθεσε στη 
Βουλή η βου-
λ ε υ τ ή ς  Σ Υ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ του 
ν ο μ ο ύ  μ α ς 
Φρόσω Καρα-
σαρλίδου σχε-
τικά με τη μη 
συμπερίληψη 
των αγροτικών 
προϊόντων ΠΟΠ του νομού Ημαθίας στην προσαυξημένη αποζημίωση που 
ορίζεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, οι παραγωγοί του νομού μας βρί-
σκονται σε απόγνωση λόγω των παγετών που έλαβαν χώρα στις 24-26 
Μαρτίου και στις 8-10 Απριλίου, τη ζημιά των οποίων ολοκλήρωσε η χαλα-
ζόπτωση στις 19 Απριλίου. Αναμένονται, λοιπόν, οι αποζημιώσεις για την 
ολοκληρωτική αυτή καταστροφή από τον ΕΛΓΑ, ο κανονισμός του οποίου 
προβλέπει αποζημιώσεις προσαυξημένες έως 30% για τα ΠΟΠ προϊόντα, 
καθώς πρόκειται για προϊόντα με αυξημένο κόστος παραγωγής.

Με βάση αυτό τα ΠΟΠ μήλα Ζαγοράς αποζημιώθηκαν –ορθώς- με προ-
σαύξηση 20%. Δε συνέβη όμως το ίδιο και με τα ΠΟΠ ροδάκινα-νεκταρίνια 
Νάουσας και τα τραγανά κεράσια ΠΟΠ Ροδοχωρίου, προϊόντα 100% εξαγώ-
γιμα, οι παραγωγοί των οποίων δεν έλαβαν την προβλεπόμενη προσαύξη-
ση.

Ερωτάται, λοιπόν, ο αρμόδιος Υπουργός:
· Για ποιο λόγο η απόφαση του ΕΛΓΑ για την προσαυξημένη αποζημίωση 

δεν συμπεριέλαβε και τα ΠΟΠ προϊόντα του νομού Ημαθίας.
· Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι παραγωγοί προκειμένου να 

λάβουν την προσαυξημένη αποζημίωση που δικαιούνται.

Δήμος Αλεξάνδρειας: Σε Μελίκη 
και Κυψέλη ο Προέδρος του ΕΛΓΑ, 

Ανδρέας Λυκουρέντζος 
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Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας

Κάλεσμα σε συγκέντρωση 
τροφίμων για τους 

οικονομικά ασθενέστερους
Το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο  ζητάει τη βοήθεια σας για 

να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους , που αυτή 
τη περίοδο μας έχουμε περισσότερη ανάγκη.

Άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι μοναχικοί, άνθρωποι α-
σθενείς , άνθρωποι ηλικιωμένοι!!

Ιδιαίτερα όσοι δεν μπόρεσαν να τελέσουν  μνημόσυνα 
στους οικείους τους, αυτή τη περίοδο των απαγορεύσεων, 
μέσα από αυτήν την αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρω-
πο τους δίνεται η ευκαιρία να πράξουν ένα καλό για τους 
θανόντες οικείους τους.

Σας παρακαλώ οσοι επιθυμούν να τα προσκομίσουν στο 
γραφείο του ναού κατόπιν επικοινωνίας με τους ιερείς.

Τα προϊόντα που χρειαζόμαστε ειναι:
Είδη προσωπικής φροντίδας και υγιεινής( οδοντόκρεμα, 

οδοντόβουρτσα,σαπουνι, σαμπουαν κ.τ.λ)
Ζυμαρικά ( μακαρόνια, κριθαράκι, τραχανά, φιδέ και 

χυλοπίτες)
Όσπρια ( φακές, φασόλια, ρεβίθια)
Λάδι ( ελαιόλαδο και σπορέλαιο)
Ξύδι και λεμόνι
Σάλτσες ( πελτέ, χυμό, κονκασε ντομάτας)
Κονσέρβες
Γάλατα εβαπορέ Ζάχαρη Καφέ
Χυμούς αναψυκτικά Σοκολάτες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6946919525
Κάθε προσφορά σας δεκτή εως την Μεγάλη Τρίτη. 
09:30 - 11:30 π.μ.
18:00 - 20:00μ.μ

Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

 Την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλί-
ου το πρωί θα τελέσει την τελευταία 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και 
την Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου 
στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων 
Βεργίνης.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλί-
ου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει 
στη σειρά των ομιλιών «Οδοιπορι-
κό στη Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».

Την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλί-
ου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Νιπτήρος στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
της Αγίας Κυριακής Λουτρού.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου στις 5:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Α-
κολουθία των Παθών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου το πρωί θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιού-
χου Βεροίας.  

Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου στις 8:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία της Παννυχίδος στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας και θα 
προεξάρχει στην τελετή της Αναστάσεως στα προπύλαια του Ιερού Ναού και εν 
συνεχεία θα ιερουργήσει στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου στις 10:30 π.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

 Την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα απευθύνει εορτα-
στικό μήνυμα και ευχές, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Τρίτη 27 Απρι-

λίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Θεόδωρος Κων. Παλαπανίδης σε 
ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Τρίτη 27 Απρι-

λίου 2021 στις 4.00 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αποστόλων στην Λευκόπτερα Ημα-
θίας ο Δημήτριος Ιωαν. Μαστορό-
πουλος σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Τετάρτη 28 Α-

πριλίου 2021 στις 4.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Σταύ-
ρος Τενεκετζίδης σε ηλικία 88 ετών.

O «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Τρίτη 27 Απρι-

λίου 2021 στις 6.00 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Η-
λίας Παν. Κερασίδης σε ηλικία 87 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Τρίτη 27 Απρι-

λίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας 
η Χαρίκλεια Γουδώνη σε ηλικία 83 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Πασχαλιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο 
ραντεβού της, ανακοινώνει το Πασχαλιάτικο 
Bazaar της, που θα γίνει από τη Δευτέρα 19 
έως και την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, 
στο κατάστημα  επί της οδού Κάππου 5 
(έναντι καφέ-εστιατορίου CAMARES).

Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κάθε 
μέρα από τις 9:00 έως τις 14:00 και από τις 
17:00 έως τις 20:30 και το Σαββατοκύριακο 
24/25-4-2021 από τις 10:00 έως τις 15:00.

Το Bazaar θα λειτουργήσει σύμφωνα με 
τις οδηγίες λειτουργίας των καταστημάτων, 
με τον καθορισμό τηλεφωνικού ραντεβού στο 
6955817832 για παραλαβή/αγορά εκτός κα-
ταστήματος (click away) ή για παραλαβή/αγο-
ρά εντός καταστήματος (click inside).

Οι εθελόντριες του Οργανισμού από την Ημαθία και άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν 
και φέτος λαμπάδες και άλλα θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, εδώδι-
μα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής 
και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι 
φίλοι και οι υποστηρικτές του έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν για άλλη 
μία φορά να βοηθήσουν στην φροντίδα και προστασία των φιλοξενούμενων 
παιδιών της.  Σας περιμένουμε!

ΤΟ Δ.Σ.

Σωματείο συνταξιούχων
 Ι.Κ.Α. Βέροιας: 

Συμμετέχουμε στην 
απεργιακή 

συγκέντρωση 
Πρωτομαγιά

Στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει για την Πρω-
τομαγιά, την Πέμπτη 6 Μάη στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία 
Ωρολογίου συμμετέχουν οι συνταξιούχοι Ι.Κ.Α. Βέροιας και 
καλούν τους συναδέλφους τους να παραβρεθούν μαζικά και 
αγωνιστικά:

 «Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Τιμάμε την φετινή Πρωτομαγιά με τις αξίες της τάξης μας . 

Μαζικά, ταξικά, αγωνιστικά.
Η 1η Μάη είναι μέρα σύμβολο στον αγώνα για την κατάρ-

γηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και γιορτά-
ζεται με απόφαση των εργαζομένων και των συνδικάτων τους 
και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών .

Είναι ιστορική πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους της 
πατρίδας μας , 135 χρόνια από την απεργία στο Σικάγο για το 
αιματοβαμμένο 8ωρο , η κυβέρνηση να νομοθετεί το 10ωρο , 
να βάζει τα συνδικάτα στο γύψο και να επιβάλει σιγή νεκροτα-
φείου . Είναι ώρα ευθύνης και αγώνα για όλους.

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε :
● Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών , μαζί της 

13ης , της 14ης σύνταξης και το ΕΚΑΣ.
● Αυξήσεις στις συντάξεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες 

μας. Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ.
● Μέτρα τώρα για την προστασία της υγείας των συνταξι-

ούχων , των εργαζομένων και του λαού από την πανδημία.
● Συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος 

υγείας.
●  Άμεση επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδι-

ωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας.
● Όχι στη 10ωρη δουλειά, κάτω τα χέρια από το 8ω-

ρο, την απεργία και τη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ – ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ 

 ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Όλοι στην απεργιακή συγκεντρώση την Πέμπτη 6 Μάη ώ-

ρα 11:00 το πρωί στην Πλατεία Ωρολογίου».



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Δύσκολα θα οδηγήσει στην «Ανά-
σταση», την επίλυση του κυπριακού, 
η εντός της Εβδομάδος των Παθών 
διεξαγωγή στη Γενεύη, στις 27-29 
Απριλίου, της λεγόμενης άτυπης πε-
νταμερούς για το Κυπριακό. Πρόκει-
ται για μια ακόμη απόπειρα επίλυσης 
του χρονίζοντος προβλήματος της 
μαρτυρικής Μεγαλονήσου, που δη-
μιουργήθηκε πριν από 47 χρόνια, 
με την τουρκική εισβολή και κατοχή 
του 37% της συνολικής έκτασής της. 
Αναμφίβολα, ο διάλογος μεταξύ των 
μερών είναι πάντα ευπρόσδεκτος. 
Ωστόσο, ρεαλιστικά αντικρίζοντας την 
κατάσταση, είναι εξαιρετικά δύσκο-
λο να είμαστε αισιόδοξοι. Και τούτο, 
πρωτίστως, προκύπτει από την α-
διάλλακτη τουρκική στάση, η οποία εκπορεύεται από 
τον επιθετικό αναθεωρητισμό της τουρκικής ηγεσίας, 
που υπαγορεύει το νεο-οθωμανικό της όραμα. Η οπτική 
αυτή αποκαλύφθηκε ακόμη μια φορά στην, χωρίς υπερ-
βολή, ιστορική συνέντευξη Δένδια-Τσαβούσογλου στην 
Άγκυρα. Ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος έλαβε, 
βεβαίως, τη δέουσα απάντηση από τον Έλληνα ομόλογό 
του, Νίκο Δένδια, που για καιρό «θα το φυσάει και δεν 
θα κρυώνει». Όμως, μην αυταπατώμεθα, η τουρκική πο-
λιτική δεν θα αλλάξει τα χούγια της. Στο Κυπριακό θέτει 
πλέον, επισήμως, ζήτημα αναγνώρισης δύο κρατών, 
προσβλέποντας μάλλον σε μια χαλαρή συνομοσπονδία, 
ώστε να αποκτήσει λόγο τόσο στο ελεύθερο τμήμα της 
Κύπρου όσο και στην ΕΕ, μέσω των φερέφωνών της 
στα κατεχόμενα

Όλο το προηγού-
μενο  δ ιάστημα ,  η 
Τουρκία φρόντισε με 
κάθε τρόπο να δείξει 
το πώς βλέπει την Κύ-
προ: διεξαγωγή πα-
ράνομων ερευνών και 
γεωτρήσεων στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, αλλά και 
στα κυπριακά χωρικά 
ύδατα συνοδεία πολε-
μικών πλοίων, άνοιγμα 
της περίκλειστης πό-
λης-φάντασμα της Αμ-
μοχώστου, διαρκείς α-
πειλές για νέα εισβολή. 
Εσχάτως, στην τουρ-
κική φαρέτρα μπήκε 
ακόμη ένα όπλο, αυτό 
της πολιτιστικής προ-
παγάνδας. Με τη σειρά 
«Κάποτε στην Κύπρο», 
που προβάλλεται στο 
κρατικό κανάλι TRT, 
παρουσιάζονται τα γε-
γονότα του 1963, πλή-
ρως διαστρεβλωμένα. 

Επομένως, οι πιθα-
νότητες επιτυχίας της 
πενταμερούς είναι ελά-
χιστες, καθώς κανείς 
δεν θα μπορούσε να 
παραχωρήσει «γη και 
ύδωρ», όπως επιθυ-
μούν οι Τούρκοι, υιοθε-
τώντας προτάσεις που 
ναρκοθετούν την επι-
βίωση του ελληνισμού 
στο νησί. Μια λύση, δη-
λαδή, που θα εξισώνει 
το 18% με το 82% του 
πληθυσμού, δίνοντας ε-
πιπλέον τη δυνατότητα 
εμπλοκής της Άγκυρας 
σε κάθε απόφαση που 
δεν θα συνάδει με τα 
συμφέροντά της.

Αντιθέτως, κάθε δί-
καιη λύση, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τα 
ψηφίσματα του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε 
η Κυπριακή Δημοκρατία μιας ενω-
μένης Κύπρου να είναι ένα κράτος, 
εντός του οποίου όλοι ανεξαιρέτως 
οι πολίτες να είναι ίσοι, με τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, με κρα-
τική κυριαρχία, χωρίς περιορισμούς 
και υποσημειώσεις και με απόλυτη 
ισχύ του ευρωπαϊκού κεκτημένου. 
Μια Κύπρος, που δεν θα φιλοξενεί 
ξένους στρατούς στο έδαφός της -είτε 
πρόκειται για τον κατοχικό τουρκικό 
είτε ακόμη και τα υπολείμματα της 
βρετανικής αποικιοκρατίας- και επι-
προσθέτως δεν θα δεσμεύεται πλέον 
από τις αναχρονιστικές εγγυήσεις. 

Αυτό ήταν, άλλωστε, και το μήνυ-
μα που έστειλαν οι Ελληνοκύπριοι, 
με το συντριπτικό ποσοστό του 76%, 
στο δημοψήφισμα του 2004 για το 

περιβόητο σχέδιο Ανάν. Και είναι αξιοπερίεργο, αυτοί 
που πρωταγωνίστησαν τότε στην επιβολή των προνοιών 
εκείνου του σχεδίου, που άνοιγαν διάπλατα τις πόρτες 
στην επίτευξη μόνιμων τουρκικών επιδιώξεων, να επι-
χειρούν σήμερα να μεταμορφώσουν την πραγματικότητα 
για να εμφανιστούν δικαιωμένοι. Ωστόσο, αν κάποιους 
δικαίωσαν οι κατοπινές εξελίξεις στην Τουρκία είναι εκεί-
νους που με σύνεση και οξυδέρκεια δεν υπέκυψαν ούτε 
στις σειρήνες του όποιου συμβιβασμού ούτε στις απειλές 
για «σεισμούς και καταποντισμούς», που θα ακολουθού-
σαν το «Όχι».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμμα-
τέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδο-
ξίας, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας.
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Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 24 του 
μηνός  Μαίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης) 
στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο δημοπρασία Δημοσίου ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου 
με τίτλο: «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. 
Βέροιας». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου εί-
ναι: 0011467441 και πρόκειται για το υποέργο 
με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. 
Βέροιας».

Το έργο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης 
Δ. Βέροιας», συντίθεται από τις ακόλουθες κατη-
γορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικά και β) 
Ηλεκτρομηχανολογικά 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων 
εργασιών του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικι-
σμού Μέσης Δ. Βέροιας», με βάση τη μελέτη με 
αριθμό θεώρησης 92/2020 από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό 
των 1.354.838,71€ ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο 
ποσό των 1.680.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώ-
ση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσε-
ων κ.λ.π.) μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος με αριθμό 
180239 Η λήξη της υποβολής των προσφορών 
είναι η ημέρα Δευτέρα 17/05/21 και η ώρα λήξης 
της υποβολής των προσφορών είναι η 10:00. 
Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών 
και την Δευτέρα  24/05/21 ώρα 09:00π.μ. θα 
ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το ε-
γκεκριμένο από τον Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου 
Β’. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μ.Ε.ΕΠ οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις 
αυτών  που δραστηριοποιούνται εγγεγραμμέ-
νες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυ-
λικών και Ηλεκτρομηχανολογικών σύμφωνα 
με το άρθρο 23.4 της διακήρυξης. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πι-
στοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτη-
μα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βε-
βαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφε-
ρομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοι-
κητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δρα-
στηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γί-
νονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριά-
ντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατά-
ξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δη-
λαδή 27.096,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Βέροιας 
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για 
τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα άρθρα της 
διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακό-
σιες εβδομήντα (270) ημέρες ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» 
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συ-
γκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με Κωδικό ΣΑΕ 
του έργου 2020ΣΕ08210008.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Βέ-
ροιας-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμό-
διος υπάλληλος κα. Παναγιώτα Σαμουηλίδου 
(τηλ.:2331350605 Φαξ:2331021777), τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

Βέροια, 27/04/ 2021
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 
με τίτλο «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

 «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας»
CPV: 45232120-9

ΑΔΑ: 6ΙΔΑΩ9Ο-ΩΗΓ

Αργεί ακόμη η Ανάσταση 
στην Κύπρο…
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/04/2021 έως 30/04/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Απρίλιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

26-04-2021μέχρι

02-05-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Α’Εθνικήγυναικών
Βαριά ήττα της Αγ. Βαρβάρας

6-1 στον Εύοσμο
Για τον1οόμιλο,στοναγώναπουάνοιξε τηναγωνιστική,οΑγροτικός

ΑστέραςΑγ.Βαρβάραςγνώρισετηνήτταμε6-1στονΕύοσμο,απότονσυ-
νώνυμότουκαιβρίσκεταιστηντελευταίαθέσητηςβαθμολογίας.ΟΠΑΟΚ
πέρασεαπότηΔράμαμε0-3επίτηςΔόξας2016.ΗΑΕΛπήρετηνίκημε
1-0επίτουΆρη.ΝικηφόρααπότηνΚαστοριάμε0-3πέρασανοιΕλπίδες
Καρδίτσας,ενώταΓιάννενανίκησαν0-1τηΒασίλισσαΘράκης.Ρεπόείχε
οΑΟΤρίκαλα.

ΘρίαμβοςτουΕυόσμου
Τρίτησερίεπιβλητικήεμφάνισηγιατηνομάδαμας,πουεπικράτησεμε

τοευρύ6-1τουΑγροτικούΑστέραΑγίαςΒαρβάραςστοπρώτοφετινόματς
στονΕύοσμο.Οιγηπεδούχεςαπότοπρώτολεπτότουαγώναπήραντην
μπάλασταπόδιατουςκαιεπιχείρησανναδιασπάσουντηνπολυπρόσωπη
άμυνα τωναντιπάλων.ΤοσκοράνοιξεηΤσουκαλάαλλάλίγοαργότεραη
ομάδατηςΒέροιαςκόντραστηροήτουαγώναισοφάρισεμεαυτογκόλστο
μοναδικόκόρνερ,πουκέρδισεστοματς.ΗΔημητρίουμεφοβερόσουτήταν
αυτή,πουέδωσεεκνέουτοπροβάδισμαστιςΕυοσμιώτισσεςενώηΚεχα-
γιάμεπέναλτιδιαμόρφωσετο3-1,πουήτανκαιτοσκορημιχρόνου.

Στοδεύτερομέρος,οεπιθετικόςμονόλογοςσυνεχίστηκεκαιτοτελικό6-
1ήρθεμεταγκολτωνΤσουκαλά,ΚαλτσίδηκαιΚουπετσίδου.

ΜεαυτότοαποτέλεσμαοΑστέραςπαραμένειπρώτοςστηβαθμολογία
τηςΆΕθνικήςμε9βαθμούςκαι17-2(+15)συντελεστήτερμάτων.Ακολου-
θεί ρεπό τηνΤετάρτη 28/4 και στησυνέχεια τομεγάλοματς κόντραστον
ΠΑΟΚστονΕύοσμοστις5/5.

ΑναλυτικάτααποτελέσματατηςΑ΄κατηγορίας
στουςδύοομίλουςκαιοιβαθμολογίες

1οςόμιλος
Αγρ.ΑστέραςΕυόσμου–Αγρ.ΑστέραςΑγίαςΒαρβάρας................ 6-1
ΑΕΛ–ΆρηςΘεσσαλονίκης............................................................... 1-0
Δόξα2016–ΠΑΟΚ.......................................................................... 0-3
ΓΠΣΚαστοριάς–ΕλπίδεςΚαρδίτσας.............................................. 0-3
ΒασίλισσαΘράκης–Γιάννενα.......................................................... 0-1
Ρεπό:ΑΟΤρίκαλα2011

Ηβαθμολογία
1)Αγρ.ΑστέραςΕυόσμου....................................................................9
2)Τρίκαλα2011...................................................................................6
3)ΠΑΟΚ...............................................................................................6
4)Άρης.................................................................................................6
5)ΑΕΛ..................................................................................................6
6)ΤΠΟΓιάννενα.................................................................................6
7)ΕλπίδεςΚαρδίτσας...........................................................................3
8)ΔόξαΔράμας....................................................................................3
9)Αγρ.ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας.............................................................0
10)ΓΠΟΚαστοριάς..............................................................................0
11)ΒασίλισσαΘράκης.........................................................................0

Ολοκληρώθηκεηπροετοι-
μασίατηςΒέροιαςγιατο
σημερινόματςστηνΚατε-

ρίνηκόντραστονΠιερικό.Στο
προτελευταίοπαιχνίδιτουπρώ-
τουγύρου,οΠαύλοςΔερμιτζά-
κηςδενθαέχειστηνδιάθεσήτου
τονΣτάμουπουτραυματίστηκε
στηνΚαβάλα(διάστρεμμα).

ΑντίθεταεπιστρέφουνοιΜπλέτσας,Σκόν-
δρας,Μαραγκόςπουέμεινανεκτόςαποστο-
λήςστοματς τουΣαββάτου λόγω τραυματι-
σμών.Μετά τοπέρας της χθεσινήςπροπό-
νησηςοπροπονητήςΠαύλοςΔερμιτζάκηςα-
νακοίνωσε ταονόματα τωνποδοσφαιριστών
πουθαέχειαύριομαζίτου.

Αναλυτικά την αποστολή της Βέροιας
αποτελούν οι:Αποστολόπουλος, Ντι Τζιο-
βάνι, Βασίλτσης, Βελλίδης, Βεργώνης, Κα-
ραγιάννης,Λουκίνας,Μούργος,Μουχάλης,
Μπουκουβάλας,Οικονόμου,Παπαχρήστου,
Πασάς,Πεταυράκης,Πόζογλου,Σιμόνι,Σκόν-
δρας,Τσιμόπουλος,Μαραγκός,Μπλέτσας.

Στόχοςμόνοηνίκη
Μόνο ο Στάμου θα απουσιάσει από τον

κρίσιμοαγώνατηςΒέροιαςμετονΠιερικό.
Έναςπαίκτηςπουδενήταναπότηναρχή

του πρωταθλήματος στις πρώτες επιλογές
τουκ.Δερμιτζάκη,αλλάέπαιξεστηνΚαβάλα
ναβοηθήσειτηνομάδατουπουείχεαπόντες
τουςΣκόνδρακαιΜαραγκό.

ΈτσιμετιςεπιστροφέςτωνΣκόνδρα,Μα-

ραγκού καιΜπλέτσαη ομάδαθααγωνιστεί
ουσιαστικά χωρίςπροβλήματα, με μοναδικό
στόχοτηννίκη.

Πρέπεινατριτώσειτοκαλό,μετάτηνήττα
στις Σέρρες και την ισοπαλία στηνΚαβάλα
ήρθεηώραγια τοδιπλόπου είναιαπόλυτα
στιςδυνατότητεςτηςβασίλισσαςτουβορρά.

ΤηνΤετάρτη5/5ητελευταία
αγωνιστικήτουα’γύρου

Βέροια-ΠΟΤρίγλια(17.00)
Tο αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

της9ηςαγωνιστικήςημέρας τουΠρωταθλή-
ματοςFootballLeagueαγωνιστικήςπεριόδου
2020-2021.

ΒόρειοςΌμιλος
Τετάρτη5/5/202117:00
ΑπόλλωνΠόντου–ΑΕΠΚοζάνης
ΒέροιαΝΠΣ–Τρίγλια
Καβάλα–ΑλμωπόςΑριδαίας
Πιερικός–ΟλυμπιακόςΒόλου
Σερρών,Πανσερραϊκός–Θεσπρωτός

ΠάνοπλοςοΝΠΣΒέροια
εναντίοντουΠιερικού

Τετάρτη28-04-2021

14:30-21:00 ΜΑ-

ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

23310-23132

14:30-21:00 ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε.

ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ

23310-60279

19:00-21:00ΜΑΤΑ-

ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18(μπροστάαπόπιά-

τσαταξί)23310-63102

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

Φαρμακεία

Γ’Εθνική
Ήττες για τις ομάδες του Νομού
Την ήττα γνώρισαν και οι τρείς ομάδεςπουαγωνίζονται στην Γ’

Εθνικήκαιστον2οόμιλο.
ΟΜ.ΑλέξανδροςΤρικάλωνέχασεεντόςέδραςαπότονΑγρ.Αστέ-

ραΕυόσμουμε0-1,ηΝίκηΑγκαθιάςηττήθηκεμε2-0απότηνΘύελλα
Σαρακηνών, ενώο ουραγόςΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςσυνετρίβη με 7-0
απότονΠοσειδώνστηνΝ.Μηχανιώνα.

2οςόμιλος(7ηαγωνιστική)
ΠΑΟΚουφαλίων–Μακεδονικός.............................................0-0
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων–ΑγροτικόςΑστέρας................0-1
ΕθνικόςΓιαννιτσών–ΑναγέννησηΠλαγιάς.............................1-1
ΘύελλαΣαρακηνών–ΝίκηΑγκαθιάς......................................2-0
ΑετόςΒαρβάρας–Εδεσσαϊκός...............................................2-1
ΠοσειδώνΜηχανιώνας–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.......................7-0
ΠΟΝέαςΚαλλικράτειας–ΑναγέννησηΓιαννιτσών.................1-0
Ρεπό:ΘερμαϊκόςΘέρμης

Εξαιρετικήπρωτοβουλίααπότον
ρέφεριΒαγγέληΜανούχο,δώρισετον
μισθότουσεφιλανθρωπικόίδρυμα

Σε μια αξιέπαινη πράξη
προχώρησε ο διαιτητής της
SuperLeague,ΒαγγέληςΜα-
νούχος από την ΕΠΣΑργο-
λίδας.Δώρισε τον μισθό του
απότοναγώνατουΒόλουμε
τηνΑΕΚσε φιλανθρωπικό ί-
δρυμα. Η πράξη αυτή έγινε
γνωστήαπότοίδιοτοίδρυμα
σε μια ευχαριστήρια ανακοί-
νωσηστην οποία αναφέρεται
ότικαιάλλεςφορέςέχεικάνει
κάτι αντίστοιχο.Μπράβο και
μακάρι να βρεθούν και άλλοι
μιμητές στις δύσκολες μέρες

πουπερνάμε..Υπάρχουνκαιτακαλάστονχώροτηςδιαιτησίας....

Ηανακοίνωση
«ΕυχαριστείτονΔιαιτητήτηςSuperLeagueκ.ΜανούχοΕυάγ-

γελοπουγιαμιαακόμηφοράδώρισεστοΊδρυματηναμοιβήτου,
απότοναγώναΒόλου–ΑΕΚ,γιατηναγοράκρέατοςκαιγιαναμη
λείψειαπόκαμιάοικογένειατηνημέρατηςΑναστάσεως.Τονευχα-
ριστούμειδιαίτερα,αφούεπαναλαμβάνειτηνδωρεάτου,αναγνω-
ρίζονταςτοέργοτου Ιδρύματοςκαι τηνδυσκολίαπουβρίσκονται
οιοικογένειες»
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Π.Ε. Ημαθίας: Υποβολή αιτήσεων 
στο  μέτρο πρώιμης συγκομιδής 

σταφυλιών  για την περίοδο 2020-21
  
 Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής  της Π. Ενότητας Ημαθίας  ανακοινώνεται  

ότι όσοι επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο ¨Μέ-
τρο πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013¨, ΥΑ 
1031/105581/19-04-2021  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  έως τις 29-04-2021.

Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν 
έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης. 

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που καλλιερ-
γεί με αμπέλι ή αμπελώνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτε-
μαχίων  τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και καλλιεργούν τις προβλεπόμε-
νες ποικιλίες. 

  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋπο-
θέσεις:

α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του 
άρθρου 9 της  ΥΑ 1031/105581/19-4-2021 

β) είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής 

τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή 
και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της πε-
ριόδου αίτησης στο πρόγραμμα

δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2020
ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το 

σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης
στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, ό-

που φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016
ζ) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018
 Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της Επιτροπής, 

δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις 
που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
α) Αντίγραφο ενημερωμένου αμπελουργικού μητρώου
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα 

τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.
γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογι-

κού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  

ταμιευτηρίου
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και  για την κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητι-

κά,  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας 
, στα τηλ. 2331350183 και 2331350148-165, και στα e-mail(papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr 
και papadopoulou.a@imathia.pkm.gov.gr)

ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ:  ΤΟ ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Από τους  Τομείς   Δικαιοσύνης, Δικαιωμάτων, 
Κινημάτων, Αλληλεγγύης και Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ 
ΠΣ, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα στολίδι για την χώρα 
μας. Το στολίδι αυτό, δυστυχώς, η Κυβέρνηση του 
Κ. Μητσοτάκη άρχισε να το λεηλατεί ήδη από το 
φθινόπωρο του 2019, όταν έγινε η πρώτη Κυβέρ-
νηση που με αυταρχικό τρόπο, όρισε δοτό Διοικη-
τικό Συμβούλιο της αρεσκείας της ανατρέποντας 
και ακυρώνοντας το αυτοδιοίκητο του οργανισμού.

 Η προσπάθεια κομματικοποίησης του ΚΕ-
ΘΕΑ, όπως και όλης της δημόσιας διοίκησης, από την παρούσα Κυβέρνηση και με τις ευλογίες του 
Κ. Μητσοτάκη, είναι το μόνο πρόγραμμα που έχει η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της, αποδει-
κνύει σε όλους πώς αντιμετωπίζει, ακόμη και φορείς που έχουν συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, οι οποίες αποτελούν μία σύγχρονη μάστιγα για τις 
κοινωνίες.

 Ενώ το ΚΕΘΕΑ, αποτελεί, αν όχι το σημαντικότερο, έναν από τους σημαντικότερους φορείς της 
χώρας στην καταπολέμηση των εξαρτήσεων, πλέον με ευθύνη της Κυβέρνησης και του Κ. Μητσο-
τάκη, έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα.

 Το αυτοδιοίκητο ήταν ένας από τος κύριους λόγους της προσφοράς σε χιλιάδες συμπολίτες, 
αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Για αυτό η επερχόμενη κομματικοποίησή του θα οδηγήσει σε 
αρνητικές συνέπειες στο, κομβικής σημασίας, έργο που προσφέρει σε θεραπευτικό και κοινωνικό 
επίπεδο.

 Τα ψεύδη του υπουργού Υγείας περί «εξυγίανσης» του ΚΕΘΕΑ, αποδείχθηκαν και πάλι, καθώς 
ο σύλλογος εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ μέσω ανακοίνωσής του κατήγγειλε την προσπάθεια της Κυ-
βέρνησης να αλλοιώσει το θεραπευτικό πρόγραμμα και να υπονομεύσει τη δημοκρατική λειτουργία 
του οργανισμού.

 Οι εξαρτημένοι συμπολίτες μας, που δέχθηκαν και δέχονται βοήθεια, από το ΚΕΘΕΑ και οι ερ-
γαζόμενοι του οργανισμού αυτού αποτελούν το μοναδικό γνώμονα για την κοινωνία και πρέπει να 
αποτελούν τη μοναδική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

 Καλούμε, λοιπόν, τον υπουργό Υγείας και τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη να αποσαφηνίσουν τις 
προθέσεις τους σχετικά με το σχέδιο Νόμου που αναφέρεται στο ΚΕΘΕΑ και κυρίως να μην τολμή-
σουν να αγγίξουν έναν οργανισμό στολίδι στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

 Δεν είναι όλα μπίζνες κ. Μητσοτάκη». 

Και νέα δωρεάν rapid tests 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας 

έως 29 Απριλίου
 Ο Δήμος Αλεξάν-

δρειας σε συνεργασία 
με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
συνεχίζει τη διενέργεια 
δωρεάν δειγματολη-
πτικού ελέγχου στον 
γενικό πληθυσμό, στο 
πλαίσιο της επιδημιο-
λογικής επιτήρησης 
του covid-19.

Ειδικότερα, το κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ θα 
βρίσκεται:

• και την Μεγάλη 
Πέμπτη, 29 Απριλίου 
2021, στο χώρο του 
Δημοτικού Καταστήμα-
τος Σταυρού, από τις 
10.00 μ. έως και τις 
13.00 μ. μ.,

ώστε να προσέλ-
θουν οι πολίτες, έχο-
ντας  μαζί τους ταυτό-
τητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, για να πραγματοποιήσουν rapid test, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση.

Για τη μετάβαση θα αποστέλλεται μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033.

Γράφει ο 
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Κάθε χρόνο την Τρίτη της 
Μεγάλης Εβδομάδας  των 
παθών του Χριστού ψάλ-
λουμε στις εκκλησίες ένα 
τροπάριο που έγραψε η υ-
μνογράφος Αγία Κασσιανή. 
Το όνομά της συνδέθηκε με 

τους Αυτοκράτορες της Φρυγικής  Δυναστείας του Α-
μορίου πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γενάρχης 
της δυναστείας ήταν  ο Μιχαήλ Β’.  Από τον Α’ γάμο 
του o αυτοκράτορας είχε αποκτήσει τον γιο του τον 
Θεόφιλο. Με τον Β’ γάμο νυμφεύτηκε  την Ευφροσύνη  
και ύστερα από κάποια χρόνια, το 829 απεβίωσε. Τον 
διαδέχτηκε  ο γιος του Θεόφιλος με την Ευφροσύνη ως 
Επίτροπος του ανήλικου αυτοκράτορα. Όταν έφτασε 
σε ηλικία γάμου πριν από το 840  η μητριά του Ευ-
φροσύνη  αποφάσισε να επιλέξει την κατάλληλη νύφη. 
Κοινοποίησε στην Αυτοκρατορία να παρουσιαστούν στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία οι κοπέλες που φιλοδοξούν 
να παντρευτούν το βασιλόπουλο, κάτι σαν καλλιστεία. 
Έτσι φτάσαμε στην ημέρα της επιλογής. Μεταξύ των υ-
ποψηφίων γυναικών ήταν κόρες πλούσιων οικογενειών, 
κόρες στρατηγών και πολλές γυναίκες που διακρίνονταν 
για την ομορφιά τους. Ήρθε και μια κοπέλα, η Κασσία  
ασήμαντης οικογένειας, ορφανή, όμως πολύ όμορφη 
και πνευματικά καλλιεργημένη. Κάποια στιγμή, αφού 
όλα ήταν έτοιμα, σηκώθηκε ο Θεόφιλος κρατώντας στο 
χέρι του το σκήπτρο, ένα χρυσό μήλο. Μίλησε με συντο-
μία σε αρκετές   υποψήφιες και έφτασε μπροστά στην 
Κασσία. Θαμπώθηκε από την ομορφιά της. Θέλησε τώ-
ρα να μιλήσει μαζί της για να διαπιστώσει την πνευμα-
τική της καλλιέργεια και της είπε«Ως άρα δια γυναικός 
ερρύη τα χείρω»  Δηλαδή από μία γυναίκα ήρθαν στον 
κόσμο όλα τα κακά, αναφερόμενος στην αμαρτία και 
τις συμφορές που προέκυψαν από την Εύα. Η Κασσία, 
ετοιμόλογη, του απάντησε: «Αλλά και δια γυναικός ερ-
ρύη τα κρείττω»  Που σημαίνει ότι και από μία γυναίκα 
ήρθαν στον κόσμο τα καλά , αναφερόμενη  στη σωτηρία 
του Χριστού, μέσω της Παναγίας,. 

Ο Θεόφιλος ξαφνιάστηκε. Δεν περίμενε τέτοια απά-
ντηση και παρακινούμενος από τον εγωισμό του έδωσε 
το σκήπτρο στην επομένη την Θεοδώρα καταγόμενη 
από οικογένεια στρατιωτικών, Ο αδερφός της Βάρδας 
ήταν στρατηγός.  Έτσι  τα καλλιστεία έληξαν. Οι βασιλι-
κοί γάμοι πραγματοποιήθηκαν με την λαμπρότητα που 
ταιριάζει. Εκείνο που δεν τελείωσε ήταν ο έρωτας που 
βλάστησε στις καρδιές και των δύο.  Σε λίγα χρόνια έγι-
νε και επίσημα αυτοκράτορας. 

Η Κασσία απογοητευμένη και κατά τη συνήθεια 
της εποχής πήγε σε μοναστήρι και έλαβε το μοναχικό 

σχήμα με το όνομα ΚΑΣΣΙΑΝΗ. Λένε μάλιστα ότι το 843 
ίδρυσε δικό της μοναστήρι έξω από την Κωνσταντινού-
πολη.

Την εποχή εκείνη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντι-
μετώπισε σοβαρό κίνδυνο. Σε μία εκστρατεία του ο 
Θεόφιλος νίκησε τους Άραβες και τους Σαρακηνούς 
(ήταν Άραβες διωγμένοι από τους Ευρωπαίους που δεν 
τους ήθελαν οι συμπατριώτες τους) Τότε όμως έκανε το 
λάθος να σκοτώσει τους νέους και να  κάψει το χωριό 
του Χαλίφη. Η εκδίκηση ήρθε με την άμεση καταστροφή 
του Αμορίου γενέτειρα του Θεόφιλου. Λαός και στρατός 
στους δρόμους διαμαρτύρονται διότι σκοτώθηκαν τα 
πλουσιόπαιδα του Αμορίου.

 Ο Θεόφιλος έπαθε κατάθλιψη από τη συμφορά. 
Παρά τις φροντίδες των γιατρών ο θάνατος θεωρείται 
βέβαιος. Έκανε κουράγιο κάποια μέρα και σηκώθηκε. Α-
νακάλυψε το Μοναστήρι της Κασσιανής και με  τη φρου-
ρά του το επισκέφτηκε. Παραβίασε την είσοδο και οδη-
γήθηκε στο κελί της. Εκείνη κρύφτηκε στην ντουλάπα 
της και από εκεί τον παρακολουθούσε. Εκείνος είδε ένα 
χειρόγραφο στο γραφείο της και συμπλήρωσε μια φρά-
ση: «ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς 
ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη».Δηλαδή τον άκουσε η 
Εύα (του έμεινε από τα καλλιστεία )και κρύφτηκε. Όταν 
θα έφευγε την είδε αλλά δεν της μίλησε. Η Κασσιανή 
βγήκε από την κρυψώνα της μετά την αναχώρηση του 
αυτοκράτορα, διάβασε την προσθήκη του και στη συνέ-
χεια ολοκλήρωσε τον ύμνο της. Αυτό το τροπάριο είναι 
που ψάλλουμε με τίτλο: «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις 
περιπεσούσα γυνή…»

Την ίδια χρονιά το 842 απεβίωσε ο Θεόφιλος. Η Θε-
οδώρα ήταν εικονολάτρης. Κάλεσε Τοπική Σύνοδο στην 
Κωνσταντινούπολη  και επανέφερε τις εικόνες στην εκ-
κλησία. Ορίστηκε η πρώτη λειτουργία να γίνει στην Αγία 
Σοφία την πρώτη Κυριακή των Νηστειών για το λόγο 
αυτό την ημέρα εκείνοι από τη χαρά τους οι χριστιανοί 
πήραν τις εικόνες και βγήκαν ως θριαμβευτές στους 
δρόμους .Το έθιμο  επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα.

Η Κασσιανή ζει τον 9ο αιώνα και δεν έχει καμία σχέ-
ση με την πόρνη που η εκκλησία μας την προβάλλει 
την Μ. Τρίτη. Η πόρνη είναι εκείνη η γυναίκα που πριν 
από το πάθος με μυρωδικά άλειψε τα πόδια του Κυ-
ρίου και με τα μαλλιά της τα σκούπιζε.  Ούτε φυσικά η 
Μαγδαληνή από τα Μάγδαλα γιατί αυτή είναι η γυναίκα 
η δαιμονισμένη που την γιάτρεψε ο Χριστός. Η Κασσι-
ανή εξελίχθηκε σε ποιήτρια, υμνογράφο και μελωδό. 
Έγραψε πολλά τροπάρια της εκκλησίας. Η παράδοση 
αναφέρει ότι  η μεγάλη αυτή ποιήτρια, υμνογράφος και 
μελωδός της εκκλησίας μας, η Αγία Κασσιανή, ταξίδεψε 
στην Ιταλία και την Κρήτη και κατέληξε στην στη νήσο 
Κάσο και εκεί τελείωσε η επίγεια ζωή της το 890.  Οι 
Κάσιοι, από τη συγγένεια του ονόματος της με το νησί 
τους, καθιέρωσαν τη μνήμη αυτής την 7η Σεπτεμβρίου 
και κάποιος Κάσιος έγραψε και ειδική Ακολουθία με την 
οποία πήρε τη θέση της Αγιοποίησης, 

Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σα-
λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιο μικρόσαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβαση στην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανση
σε ήσυχη περιοχή. Τι-
μή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο,90τ.μ.,34.000ευ-
ρώ.Τηλ.: 6934888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στοΠανό-
ραμα οικοδομήσιμο
δίπλα στον «Παιδικό
Πλανήτη». Τιμή ευ-
καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα

ό ρ ι α  Αγ γ ε λοχωρ ι -
ο υ - Α ρ χα γ γ έ λο υ  2
χωράφ ια  κολλη τά ,
25 και 11 στρέμμα-
τα ,  περ ιφραγμένα ,
παλμέ τ τα  β ερύκο -
κα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαι-
ρετικές ποικιλίες, με
μπεκάκια.  Παρακα-
λώ  μόνο  σοβαρές
προτάσε ις .  Κ ινητό:
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδού
ΜητροπόλεωςστηΒέ-
ροια.Πληροφορίεςτηλ.
6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ , Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-

παγγελματική χρήσηή για
διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

BISTRO49ζητούνται
σερβ ιτόρο ι  κα ι  σερβ ι -
τόρες για μόνιμη εργα-
σ ία .  Τηλ .  επ ικ . :  6983
060023,κ.Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργατοτε-
χν ίτης γ ια εργασία σε
Τεχνική εταιρε ία σιδη-
ροκατασκευών ,  κατα -
σκευών αλουμινίου και
κουφωμάτωνμεέδρατη
Βέροια. Ηπροϋπηρεσία

θα εκτ ιμηθεί .  Τηλ επι-
κοινωνίας 2331023400,
κιν6977443518.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστη-
ριοποιείται στις εξαγω-
γές νωπών αγροτικών
προϊόντων στο Μακρο-
χώρι Ημαθίας ζητά να
προσλάβε ι : ·Υπεύθυνο
συσκευαστηρίου, ·Γεω-
πόνο για παραλαβές ε-
μπορευμάτων,·Εργάτες
παραγωγής. Παρακαλώ
στο email να αναφέρε-
ται η θέση εργασίας που
σας ενδιαφέρει.Αποστο-
λή βιογραφικών, Email :
info@primafruits.gr,τηλ.:
2331092080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23929ΩΡΟΛΟΙ,σεκαλήκατάσταση
γκαρσονιέρα37τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/
δσκλ,4οςόροφος,χωρίςθέρμανση,ενοίκιο
200€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θερηκαιεπισκέψιμηαπό1/05/2021.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ105042 ΓΡΑΦΕΙΟ ,Ενοικιάζεται
πλησίονΠλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε
40τ.μ.,1οςορ. ,δύοχώροι ,σεκαλήκατά-
στασηπροσφέρεταισετιμήπροσφοράςστα
130€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106449-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια
πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115092 ΕνοικιάζονταιστηΒέροια
χώροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000
τ.μ.καιμεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαι
τμηματικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,
σεπλήρηλειτουργία,κοντάστηνΒενιζέλου
τιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-

ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι84τ.μ.
καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σεκαλήκα-
τάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσόμπαpellet
ηοποίαμπορείναπαραμείνεικαιμεκλιματισμό,
είναισεπρονομιακήτοποθεσία,ιδανικόγιαιδιο-
κατοίκηση,σετιμήπροσφοράςμόνο67.000€.
ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106882ΑΝΟΙΞΕΩΣ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΟ-
ροφοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας115
τ.μ.μικτάκαι90τ.μ.καθ.στον1οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1997και
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,
απεριόριστηΘέαστονκάμπο,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,έχεικαιμιααποθήκη9,25τ.μ.,στο
υπόγειο.Ευρίσκεταισεπολύκαλήγειτονιά,
οιχώροιτουάνετοι,σετιμήπροσφοράςστις
90.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Διαθέσιμοαπό1/5/2021.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-

μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο480τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής

επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς

επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.δίπλαστονΣκλαβενίτηστο
υπόένταξησχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή ,μόνο35.000€. Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΔιατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔια-
μέρισμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκε-
ταιστον1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτει
γερμανικάσυνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerlingμετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρο-
λάκαισήτες,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστοσαλόνι,αναμονήγιαa/cστα
υπνοδωμάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικού
αερίουμελέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρη
εγκατάστασησυστήματοςσυναγερμού,γύ-
ψινεςδιακοσμητικέςκατασκευέςμεκρυφούς
φωτισμούςLED.Πραγματοποιήθηκεαντικα-
τάστασητωνδικτύωνύδρευσης-αποχέτευ-
σης-θέρμανσηςκαθώςκαιεξολοκλήρουνέα
ηλεκτρολογικήεγκατάσταση.Επίσηςδιαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο
ισόγειοτηςοικοδομής. Ιδανικόακίνητοτόσο
γιαεπένδυσηόσοκαιγια ιδιοκατοίκησησε
μιαεξαιρετικήτοποθεσίαμεπολλέςανέσεις
και ευκολίες.Τιμή:155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑKTITORSwww.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θαπροτιμηθούν όσοι γνωρίζουνπρογράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-

γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Πληρ.  τηλ. :  23310

25170και6946103998 (ώρες

επικ.:09.00-13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για

διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-

γασία 5ήμερη.Αποστολή βιο-

γραφικού: tnk.veroia@gmail.

com. Τηλ. επικ.: 2331071670

(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο

για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-

ρη για καθημερινή εργασία

σε κουζίνα εστιατορίου. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος έ-

μπειρος για καθημερινή εργα-

σία  σε εστιατόριο. Τηλ.: 6972

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-

ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCH DENIM με εμπειρία,

γνώση αγγλικών και H/Y, έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTYFRUIT
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβα-
τοκάμαραμε κομοδίνα,
συρταριέρα,καθρέφτης,
φωτιστικά και στρώ-
μα. Παιδικό κρεβάτι
με στρώμα, κομοδίνο,
ντουλάπα, αχρησιμο-
ποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για εργασία σε
εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων.Απαραί-
τητη η προϋπηρεσία.
Τηλ.  επ ικο ινωνίας :
6942406052.

HTSAVDARIDISPACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-

γορίας. Πληροφορίες στο τηλ.

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρικό

Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ» υπάλληλος γραφείου

για γραμματειακή υποστήρι-

ξη. Γνώσεις μηχανογράφησης

ηλεκτρονικού υπολογιστή και

λογιστικήςείναιευπρόσδεκτες.

Αποστολή βιογραφικών στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστών και αγγλικής γλώσσας,

για πλήρη απασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλ ίας μπετόν,  2)  χε ιρ ι -

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper γ ια μόνιμη εργα-

σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασία σε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θός λογιστή για εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσία σε ανάλογη θέ-

ση  καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο επικοι-

νωνίας και προαιρετικά   επι-

κοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτί-

μηση  ιταλικών ή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές γνώ-

σεις Microsoft Office (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑμεέδρα

τη Βέροια, αναζητά χειριστή

μηχανημάτων έργου με ικανό-

τητα οδήγησης επαγγελματι-

κούφορτηγούγια να εργαστεί

σε έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

διώνσεπροσιτέςτιμές.Πληρ.

Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Ανταγωνιστικέςαποδοχές
-Συνεχήυποστήριξη,ανπαπτυξηκαιεκπαίδευση
-Ιδιωτικήασφάλιση
Αποστολήβιογραφικώνστο:cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

Επικοινωνία:τηλέφωνο:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.



Την ανάγκη να σταθεί η Ευρώπη αλλη-
λέγγυα στους αγρότες που υπέστησαν πρω-
τοφανείς καταστροφές από τα έκτακτα κλιμα-
τικά φαινόμενα στην Ελλάδα, στη Γαλλία και 
στην Ιταλία, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος 
Λιβανός, κατά την παρέμβασή του στο Συμ-
βούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας 
της Ε.Ε, το οποίο πραγματοποιήθηκε δια 
τηλεδιασκέψεως, τη Δευτέρα, 26 Απριλίου.

Ο κ. Λιβανός χαρακτήρισε πρωτοφανείς 
τις ζημιές με άμεσο και έμμεσο κόστος κα-
θώς δεν αφορούν μόνο την πρωτογενή πα-
ραγωγή αλλά και τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων. Τόνισε ότι οι πρόσφατοι, σπάνιοι 
για την εποχή, παγετοί τον Μάρτιο και τον Α-
πρίλιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη Βόρεια, 
την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, 
επέφεραν καταστροφές που μπορεί να φτά-
νουν και στο 100% σε διάφορες καλλιέργει-
ες. Εκτίμησε, δε, ότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την εξαιρετική σοβαρότητα της κατάστασης, 
ιδιαίτερα στους οπωρώνες, τεκμηριώνεται η 
ενεργοποίηση όλων των πιθανών έκτακτων 
και πρόσθετων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το άρθρο 221 της ΚΟΑ 
για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

Στην  παρέμβασή του ο κ. Λιβανός μεταξύ άλλων επισήμανε ότι  
τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του από τη Γαλλία και την Ιταλία 
με τους οποίους επικοινώνησε, ταυτίζονται «ως προς την ανάγκη να 
υπάρξει έμπρακτη αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους 
παραγωγούς μας που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές.   Τις μεγαλύτε-
ρες ζημίες υπέστησαν τα πυρηνόκαρπα, ιδιαίτερα ροδάκινα, νεκταρίνια, 
δαμάσκηνα και κεράσια, ενώ σε περιοχές χαμηλού υψόμετρου επηρεά-
στηκε αρνητικά και η ανθοφορία των μηλοειδών». 

Όπως σημείωσε ο κ. Λιβανός «οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο 
στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά αναμένεται να υπάρξει domino effect 
σε ό,τι αφορά αφενός τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου 
μεταποιημένων προϊόντων (κονσέρβες, κομπόστες, χυμοί), όπου ο 
κίνδυνος, οι επιχειρήσεις του κλάδου να λειτουργήσουν με εξαιρετικά 
μειωμένη δυναμικότητα ή και καθόλου, είναι υπαρκτός, και αφετέρου τις 
εξαγωγές που αναμένεται αντίστοιχος αντίκτυπος».

Σε ό,τι αφορά στις αμπελοκαλλιέργειας  ανέφερε ότι  έχουν πληγεί 
από τον παγετό, αλλά και τοπικά από χαλάζι στις αρχές Απριλίου με 
καταστροφή της πρώτης ανθοφορίας, χωρίς να είναι ακόμα δυνατόν να 
εκτιμηθεί η έκταση της καταστροφής.  

«Με δεδομένο ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα 
της οικονομίας της χώρας μου, οι επιπτώσεις αναμένεται να επηρεά-
σουν σημαντικά το τοπικό εισόδημα, αλλά και την περιφερειακή και την 
εθνική οικονομία», τόνισε ο κ. Λιβανός. Και κάλεσε τους ομολόγους του 
της ΕΕ να αντιδράσουν άμεσα:  «Παρ’ όλο που σε αυτό το στάδιο, είναι 
πρώιμο να εκτιμηθεί ο ακριβής αντίκτυπος των πρόσφατων δυσμενών 
καιρικών συνθηκών στις πληγείσες καλλιέργειες, οφείλουμε να αντιδρά-
σουμε εγκαίρως σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη 
την εξαιρετική σοβαρότητα της κατάστασης, ιδιαίτερα στους οπωρώνες, 
τεκμηριώνεται η ενεργοποίηση όλων των πιθανών έκτακτων και πρό-
σθετων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το άρθρο 221 της ΚΟΑ για την 
αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών».

Εκτίμηση του ΥΠΑΑΤ είναι ότι η εμφάνιση των φαινομένων αυτών, 
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, μελλοντικά θα βαίνουν αυξανόμενα 
τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς την έντασή τους. Και 

έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους ομολόγους του της ΕΕ τονίζο-
ντας: «Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πρόσφατες καταστροφές ως 
business as usual. Είναι ένας οιωνός που πρέπει να λάβουμε πολύ σο-

βαρά υπόψη.  Οι αγρότες μας έχουν υποστεί πρωτόγνωρες ζημιές και 
περιμένουν από την Ευρώπη να σταθεί αλληλέγγυα στο πλευρό τους». 

Υπό το πρίσμα αυτό, ο κ. Λιβανός  θεωρεί κρίσιμη την επανεκτίμηση 
του συνολικότερου πλαισίου διαχείρισης και αντιμετώπισης των επι-
πτώσεων των ακραίων φυσικών φαινομένων στην αγροτική παραγωγή 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με ενισχυμένη ανθεκτικότητα στο πλαί-
σιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Είναι να ανάγκη να εξετάσουμε σε στρατηγικό επίπεδο όλα τα 
εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε αυτά να μπορούν να λει-
τουργούν έγκαιρα, αποτελεσματικά και συνεκτικά, παρέχοντας στους 
αγρότες μας και τους παραγωγούς μας ισχυρό δίκτυ ασφάλειας και 
προστασίας», είπε ο Έλληνας ΥΠΑΑΤ. Παράλληλα εκδήλωσε την πρό-
θεσή του να γίνει εκτενέστερη συζήτηση για το ζήτημα αυτό κατά τη 
διάσκεψη του Μαΐου.  

Επίσης, ο κ. Λιβανός επισήμανε την ανάγκη επέκτασης όλων των 
παρεκκλίσεων COVID-19 που θεσπίστηκαν το 2020 σχετικά με τα 
επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα έτους 2021,  
καθώς η πανδημία έχει παραταθεί.

Τέλος υπενθύμισε το αίτημα που έχει διατυπωθεί και υποστηριχθεί 
από 14 κράτη μέλη στο προηγούμενο Συμβούλιο για την ανάγκη πρό-
σθετης χρηματοδότησης στον τομέα του οίνου, ώστε να υπάρχει η δυ-
νατότητα κι εφέτος να αντιμετωπιστούν με έκτακτα μέτρα οι επιπτώσεις 
από την αξιοσημείωτη μείωση της κατανάλωσης λόγω των περιορι-
σμών στην εστίαση και τον τουρισμό.  
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Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε
Σπ. Λιβανός: Να ενεργοποιηθούν όλα τα έκτακτα και πρόσθετα 

μέτρα για αποζημίωση των παραγωγών από τους παγετούς
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