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Λιγότερος κόσμος στη λαϊκή, αλλά κόσμος
και μάλιστα ηλικιωμένοι! Είμαστε καλά;
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λ. Τροφίμου,
Κυρίλλου Ιεροσο
Ευκαρπίωνος

Με εξυπνάδα και όχι μαγκιά
πολεμούμε τον κορωνοϊό!
«Πολεμούμε όχι με μαγκιά, αλλά με εξυπνάδα,
χαρακτηριστικό που έχουμε οι Έλληνες και με όπλα
τις πιτζάμες και τις παντόφλες μας από το σπίτι».

Και ενώ όλες οι δραστηριότητες έχουν ακυρωθεί στην έρημη πλέον Αγορά, για ευνόητους λόγους, η λαϊκή στη Βέροια
λειτούργησε κανονικά. Κι αν μας παρηγορεί ότι είχε πολύ λιγότερο κόσμο από τις καθημερινές, ε τότε έχουμε άγνοια
κινδύνου. Τηρούν οι νέοι άνθρωποι εις βάρος της εργασίας και της οικογένειάς τους, τα μέτρα προστασίας φροντίζοντας
προτίστως για τους ηλικιωμένους και οι ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι και άλλες «ευπαθείς» ομάδες εθεάθησαν να βγαίνουν
στην λαϊκή ή στους δρόμους για ψώνια, λογαριασμούς και ότι άλλο, εκθέτοντας τον εαυτό τους στον κίνδυνο, από τον οποίο όλη η χώρα προσπαθεί να τους προφυλάξει…
Ίσως θα έπρεπε να ληφθεί εγκαίρως η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου και για τις υπαίθριες αγορές για τις οποίες
μόλις χθες το απόγευμα απαγορεύτηκε προσωρινά, απλά και μόνο, η διάθεση προϊόντων τα οποία δεν σχετίζονται με
τροφές.
Αυτό αποτρέπει τον συγχρωτισμό; Πάντως εντός των επόμενων ωρών,
αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις λαϊκές αγορές. Για να δούμε τι θα προβλέπει μετά και το δεύτερο διάγγελμα του πρωθυπουργού.

Άδεια η πόλη, μέρα μεσημέρι

Αυτή ήταν η «συνταγή» που έδωσε ο γιατρός Στέργιος
Παπαδημητρίου στην ραδιοφωνική παρουσία που
είχε χθες στον ΑΚΟΥ 99,6, για να μην εξαπλωθεί
ο ιός. Όσο κι αν φαίνεται ότι η ζωή υποχωρεί από
τα πόδια μας και ό,τι γνωστό και δεδομένο είχαμε
μέχρι τώρα αμφισβητείται, έρχεται μια τέτοια φωνή
γνώσης, αλλά και ψυχραιμίας να ανοίξει έναν μικρό

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

φεγγίτη αισιοδοξίας. Η επισήμανση της ατομικής

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ευθύνης είναι η πεμπτουσία του προβλήματος και

(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)

δείχνει ότι είναι στο χέρι όλων να εμποδίσουμε

Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

την εξάπλωση του ιού. Είναι απλό το θέμα τόνισε

Ιδιοκτησία

Το σημαντικό είναι να ενεργήσουμε για το κοινό

ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

ο κ. Παπαδημητρίου, ωστόσο δεν είναι εύκολο.
καλό και την δημόσια υγεία, καταπιέζοντας τα
προσωπικά θέλω και τις ατομικές αδυναμίες που θα

Εκδότης - Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

λειτουργούν το επόμενο διάστημα ως πειρασμός για

Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

και μείνετε σπίτι για το καλό όλων μας!
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αυριανό φύλλο.
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να παραβούμε τις οδηγίες των ειδικών. Αντισταθείτε
Ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr και στο

Θα πάμε σε πιο τολμηρά
μέτρα, λόγω απειθαρχίας!
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης
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Εγγραφές μαθητών για την ηλεκτρονική
εξ αποστάσεως διδασκαλία

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των εκπαιδευτικών δομών της
χώρας μέχρι και τις 24 Μαρτίου, λόγω του κορονοϊού και η
Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, από την πρώτη στιγμή
ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα θα γίνονται από το σπίτι με ένα
πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με καινοτόμα εργαλεία, το πρώτο που θα υπάρξει στην χώρα μας και που από
ότι φαίνεται, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει.
Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να εγγραφούν
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να μπορούν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό και να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία τους όπως αναγράφονται στον έλεγχο προόδου. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: register.sch.gr/students/. Να θυμίσουμε ότι τα πρώτα διαδικτυακά μαθήματα ξεκίνησαν τη Δευτέρα αλλά μόνο για τους μαθητές της τρίτης Λυκείου.

Παρατάθηκε η καταβολή όλων των
κοινωνικών-αναπηρικών επιδομάτων, λόγω κορονοϊού

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Το κέντρο της Βέροιας, χθες το μεσημέρι (1.15΄)... Ένα μεσημέρι που πριν λίγες ημέρες η πόλη έσφυζε από ζωή,
με ανοιχτά καταστήματα, καφέ και με φυσιολογική ροή στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, κοινώς μποτιλιάρισμα, λόγω
αιχμής! Από προχθές, η απόλυτη απουσία ζωής, μια αίσθηση ανασφάλειας, αόρατης απειλής και  αμηχανίας, στις μέρες του κορονοϊού, της πανδημίας που χτύπησε παγκόσμια εν έτη 2020.
Και ίσως τα πιο δύσκολα να είναι μπροστά…

«Το επόμενο δίμηνο ο κίνδυνος θα γιγαντώνεται και γι’ αυτό
θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί», προειδοποίησε χθες
στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους
πολίτες που εξακολουθούν να μην πειθαρχούν στις οδηγίες
του αυτοπεριορισμού, σε αυτόν τον «πόλεμο της ζωής». Στο
ίδιο μήκος κύματος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που
καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν τα «πλέον τολμηρά»
μέτρα, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι «το επίκεντρο» της
πανδημίας του νέου κορονοϊού, με καταγραφή χιλιάδων κρουσμάτων την ημέρα…
Η ανεμελιά λοιπόν, δεν είναι ψευδο-αντίσταση, δεν είναι
«μαγκιά» ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα!

Τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης σε δεύτερη
ανάγνωση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής, του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, που
αφορά την κύρωση ευρωπαϊκής οδηγίας για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία.
Η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε
έμφαση στις δράσεις του υπουργείου Εργασίας τόσο
για την ενίσχυση όλων των κοινωνικών δομών όσο και
για την προστασία των ευάλωτων -κυρίως- κοινωνικών
ομάδων.
Η κ. Μιχαηλίδου διαβεβαίωσε παράλληλα ότι κανείς
δεν χρειάζεται να πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς παρατάθηκε αυτοδίκαια η καταβολή όλων των κοινωνικών επιδομάτων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ2016
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

www.laosnews.gr

3

Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας:
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία δάνειο ισοσκελισμού
προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς
-Νικόλας Καρανικόλας: Η βιωσιμότητα του Δήμου
αποτελεί στοίχημα για την δημοτική αρχή
Η ανάγκη σύναψης δανείου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού, 1 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, συζητήθηκε χθες στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας. Το θέμα
εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και κατόπιν τούτου ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Με ομοψυχία και σύμπνοια προχώρησε η ευρεία πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
στην σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς με βασικό θέμα την έγκριση των όρων του δανείου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Η
βιωσιμότητα του Δήμου μας και η αναγκαιότητα να ορθοποδήσει οικονομικά ο τόπος μας προς όφελος των
δημοτών αποτελούν στοίχημα για την δημοτική αρχή. Εργαζόμαστε σκληρά και καθημερινά για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τον δήμο μας και να τον βάλουμε σε ράγες ανάπτυξης. Στις δύσκολες μάλιστα
τούτες ώρες που περνάει και η χώρα μας με τον κορονοϊό αποτελεί αδήριτη ανάγκη η έγκριση του δανείου
και στη συνέχεια η ψήφιση του προϋπολογισμού, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε οικονομικά σε
συνθήκες έκτακτων αναγκών. Χαιρετίζω την στάση σύμπνοιας και ομοψυχίας των υπολοίπων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που στήριξαν και διαβεβαιώνω τους δημότες μας πως η προσπάθεια για την ανάταξη
του δήμου μας θα είναι άοκνη και διαρκής».

Δήμος Νάουσας:
Ψυχολογική υποστήριξη
δημοτών απο το Κέντρο
Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης
του Ιδρύματος Δημούλα
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του
Ιδρύματος Δημούλα θα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένους, χρόνια πάσχοντες κ.ά.) αλλά και σε όλους τους δημότες, με
στόχο την εμψύχωση και την ενδυνάμωση των πολιτών
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον διαρκή εγκλεισμό στο σπίτι, λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν
ληφθεί, στο πλαίσιο προστασίας από την πανδημία του
κορονοϊού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην κ. Νατάσα Λογδανίδου,
ψυχολόγο (6977208582) και στην κ. Βίκυ Καραγιάννη,
κοινωνική λειτουργό (6986508882)

Ξημερώματα Τρίτης στη Βέροια

«Σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο
από τα Γραφεία της Μητρόπολης
Τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες Τρίτη, άγνωστοι «χτύπησαν» τα γραφεία της Μητρόπολης Βέροιας στην οδό Μητροπόλεως, συγκεκριμένα τα
γραφεία που βρίσκονται δεξιά της κεντρικής εισόδου, στο υπόγειο και σήκωσαν κυριολεκτικά το χρηματοκιβώτιο.
Οι διαρρήκτες σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Αστυνομικός Διευθυντης Δ. Κούγκας, κατέβηκαν τα σκαλάκια, έσπασαν το λουκέτο
της πόρτας και εισήλθαν στα γραφεία.
Στον χώρο υπήρχε ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν πακτωμένο και το πήραν μαζί τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η λεία
των διαρρηκτών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, αφού στο χρηματοκιβώτιο φυλάσσονταν μόνο τα χρήματα για τις ανάγκες της ημέρας. Πρόκειται για τα
γραφεία όπου συναλλάσσεται αρκετός κόσμος και προφανώς οι διαρρήκτες
είχαν πληροφορίες και εικόνα για την κατάσταση που υπάρχει.
Επίσης είναι ένα σημείο «τυφλό», που δεν έχει καλή ορατότητα από τον
δρόμο και έτσι μπόρεσαν να δράσουν με περισσότερη ευκολία.
Δυστυχώς δεν υπήρχαν κάμερες, ωστόσο η Ασφάλεια ερευνά υλικό από
γύρω καταστήματα, καθώς και πληροφορίες για να φτάσει στα ίχνη των
διαρρηκτών.

Έρευνα του ΣΒΕ για τις επιπτώσεις από την πανδημία του COVID 19

Προβλέψεις για μείωση έως 50% του κύκλου εργασιών
και της ετήσιας κερδοφορίας, στην Περιφερειακή Βιομηχανία
Πτώση του κύκλου εργασιών και της
κερδοφορίας έως και 50% στη δραστηριότητα της περιφερειακής βιομηχανίας,
καταγράφει έρευνα του ΣΒΕ για τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού COVID 19.
Η έρευνα διενεργήθηκε το διήμερο 12
και 13 Μαρτίου, δηλαδή πριν την έξαρση
του φαινομένου και πριν τη λήψη των
διαδοχικών μέτρων από την Κυβέρνηση, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη
καταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτώσεις, μετά από πέντε ημέρες, είναι ήδη
εντονότερες. Στην έρευνα έλαβαν μέρος
174 επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους
της μεταποίησης, με έδρα την Ελληνική
περιφέρεια.
Από την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
• Όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος
αναμένουν πτώση του ετήσιου κύκλου
εργασιών και της κερδοφορίας τους από

10% έως και 50%.
• Κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν τις
μεγαλύτερες πτώσεις στα δυο αυτά μεγέθη είναι:
- Ποτά: 50%
- Μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών
προϊόντων: 50%,
- Παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία: 40%,
- Δοµικά υλικά: 40%
- Τρόφιμα: 30%
- Κλωστοϋφαντουργία: 30%
- Βιομηχανία προϊόντων ξύλου: 20%
• Το 66% των επιχειρήσεων του δείγματος (περισσότερες από δυο στις τρεις
μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας) καταγράφει μεγάλη πτώση των
εξαγωγών τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση αυτή ανά
κλάδο κυμαίνεται από 20% (ποτά) έως
και 50% (μηχανολογικός εξοπλισμός)
• Το 63% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή και πάλι δυο στις τρεις

βιομηχανίες, δηλώνει ότι λόγω της πανδημίας έχει υποστεί απώλεια πελατών
που κυμαίνεται από 20% (δομικά υλικά)
έως 40% (βιομηχανία προϊόντων ξύλου
και βιομηχανία παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού)
• Το 54% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή περισσότερες από μια
στις δυο βιομηχανίες, αντιμετωπίζουν
πρόβλημα στην άφιξη των παραγγελιών
τους, είτε αυτές αφορούν πρώτες ύλες,
είτε ενδιάμεσα προϊόντα.
• Το σύνολο των επιχειρήσεων καταγράφει ως σημαντικό παράγοντα για την
εύρυθμη λειτουργία του την απουσία του
προσωπικού, όχι λόγω ασθενείας, αλλά
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, η
οποία έχει επηρεάσει τη μέχρι σήμερα
κανονική λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.
• Ομοίως, το 88% των επιχειρήσεων
δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης
οφειλών από πελάτες, γεγονός που έχει

επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους,
με προφανείς συνέπειες την αδυναμία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους σε
εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
• Τέλος, το 74% των επιχειρήσεων του
δείγματος δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών
στις μετακινήσεις και την αναστολή προγραμματισμένων, μέχρι να ομαλοποιηθεί
η κατάσταση.
Με βάση τα παραπάνω δραματικά αποτελέσματα της έρευνας για την κατάσταση της περιφερειακής βιομηχανίας
λόγω της πανδημίας από τον COVIT 19,
ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«…Η διαφύλαξη της εγχώριας υγιούς
βιομηχανικής παραγωγής, θα πρέπει ν΄
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της
Κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων
που αφορούν στη γενικότερη στήριξη της
Ελληνικής οικονομίας, λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό.

Γνωρίζουμε ότι οι δημοσιονομικές
δυνατότητες είναι περιορισμένες και
συνεπώς θα πρέπει να αποφευχθούν
φαινόμενα κατακερματισμού των ενισχύσεων και στόχευση στους κλάδους
που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για
την Ελληνική οικονομία. Η βιομηχανία
έχει πραγματικά τη μεγαλύτερη ανάγκη
έμπρακτης υποστήριξης, αφού πλήθος
μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την
περιφέρεια, βιώνουν την καθημερινή μείωση των πωλήσεων τους.
Επειδή ακριβώς η μεταποίηση αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της
οικονομίας, με κλάδους δυναμικούς και
εξωστρεφείς, που παράγουν προϊόντα
διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει σήμερα προς την κυβέρνηση την
έμμεση τόνωση της ρευστότητας της βιομηχανίας, και την άμεση λήψη μέτρων για
την αποτροπή των εξαιρετικών επιπτώσεων της κρίσης.»
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Η επίσημη λίστα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που κλείνουν
μέχρι το τέλος Μαρτίου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
Σύμφωνα με απόφαση του νέου Υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά, ανακοινώθηκε η λίστα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές βάσει των μέτρων
που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η λειτουργία των
παρακάτω ιδιωτικών επιχειρήσεων με βάση τις
ακόλουθες δραστηριότητες (αναφέρεται ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ΚΑΔ)
έως 31 Μαρτίου 2020:
• 4719 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών
47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)
• 4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου
με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων
και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και
ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων

π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και
εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88, και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον
(e-shop κτλ.).
• 4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε
καταστήματα.
• 4781 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, εξαιρουμένων των λαϊκών αγορών (κλείνουν οι δημοτικές
αγορές).
• 4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
• 4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές,
πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας.
• 5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
εκτός εποχικής λειτουργίας.
• 5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα.
• 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων
(delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων
και το σερβίρισμα σε αυτά.
• 5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
(catering).
• 5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια,
καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service
κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε
αυτά.
• 5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
• 7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου
με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.
• 8510 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως
εκπαίδευση.
• 8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται
η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
• 8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως
εκπαίδευση.
• 8552 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, εξαιρείται
η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.
• 9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων.
• 9102 Δραστηριότητες μουσείων.
• 9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων
έλξης επισκεπτών.
• 9104 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων.
• 9200 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών
στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21).
• 9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.
• 9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην
αθλητών και ομάδων που
είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020.
• 9313 Εγκαταστάσεις
γυμναστικής.
• 9319 Άλλες αθλητικές
δραστηριότητες πλην αθλητών και ομάδων που είναι
σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020.
• 9321 Δραστηριότητες
πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων.
• 9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας.
• 9602 Δραστηριότητες
κομμωτηρίων, κουρείων και
κέντρων αισθητικής.
• 9604 Δραστηριότητες

σχετικές με τη φυσική ευεξία.
• 881015 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες.
• 47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον
(e-shop κτλ.).
• 47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους,
συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων
ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).
• 56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων.
• 56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία).
• 56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και
παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).
• 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων.
• 82191102 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων.
• 94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.
• 94991602 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών.
• 96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων.
• 96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.
• 96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).
• 96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου.
• 96091916 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις).
• 96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing).
• Η δραστηριότητα όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet),
εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά.
Για κάθε νέα επίσημη ανακοίνωση, όπως και για κάθε μέτρο το οποίο θα
ληφθεί, θα ακολουθεί σχετική ενημέρωση.
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Ανακοίνωση της Ένωσης Φωτογράφων
Κ.Δ Μακεδονίας για τον COVID-1

Η απόφαση της Κυβέρνησης για καθολικό κλείσιμο όλων των καταστημάτων μας βρίσκει σύμφωνους. Η μάχη απέναντι στον covid-19 και στην προστασία του συνόλου θα
βρίσκει συνεχώς όλα τα μέλη της ένωσης αρωγούς.
Δυστυχώς δημιουργούνται δύο θέματα που οφείλουμε να απαντήσουμε στους πελάτες
μας.
Η απαγόρευση των λειτουργιών πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι εργασίας όπως οι βαπτίσεις και οι γάμοι. Τα μέλη της ένωσης πλήρως συμμορφωμένα στις οδηγίες της Κυβέρνησης επικοινωνούμε με τα ζευγάρια που έχουν προγραμματίσει κάποιο μυστήριο, σε
οποιαδήποτε δόγμα για τη μεταφορά των μυστηρίων τους σε μελλοντικό χρόνο.
Ο κάθε συνάδελφος είναι πλήρως ευαισθητοποιημένος και με κατανόηση βρίσκει λύσεις σε μελλοντικές ημερομηνίες
Δυστυχώς το κλείσιμο των καταστημάτων επηρεάζει και τη φωτογράφιση των Αστυνομικών Ταυτοτήτων και των Διαβατηρίων. Για τις ελάχιστες περιπτώσεις έκτακτης έκδοσης
φωτογραφιών για Αστυνομική ταυτότητα, καλούμε τους πολίτες μέσω του www.cwmphotographers.gr να επικοινωνούν με το πλησιέστερο φωτογραφείο, το οποίο τηρώντας
τα μέτρα ασφαλείας, θα μπορέσει να πραγματοποιήσει μόνο τις έκτακτες περιπτώσεις.
Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, η πλειοψηφία των μελών μας έχει εδώ και
χρόνια μεταφέρει μεγάλο όγκο της δουλειάς της στο internet και μέσω του www.cwmphotographers.gr μπορείτε να βρείτε τους επαγγελματίες που θέλετε.
Το ΔΣ

www.laosnews.gr

5
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Συστάσεις για την προστασία
του κοινού κατά την
επίσκεψη στα φαρμακεία
Αγαπητοί συμπολίτες,
Με απόλυτη συναίσθηση και επίγνωση της σημερινής κατάστασης, αποφασίζουμε να σταθούμε ως άξιοι λειτουργοί της υγείας, στηρίζοντας για μία
ακόμη φορά στην πράξη τους ασθενείς
μας και το Σύστημα Υγείας της χώρας.
Είμαστε στην πρώτη γραμμή, στην
αιχμή του μετώπου υποδοχής του κόσμου, σε αυτή την υγειονομική κρίση
του κορονοϊού, συνεπώς εκτιθέμεθα σε
αυξημένο κίνδυνο.
Αγαπητοί συμπολίτες, τα φαρμακεία
θα είναι αυτά που θα μείνουν ανοιχτά
με κάθε κόστος και σε κάθε περίπτωση
ακόμη και αν η χώρα τυχόν βρεθεί σε
πολύ δύσκολη κατάσταση.
Το φαρμακείο θα είναι δίπλα σας.
Σάς παρακαλάμε θερμά να συμβάλετε ο καθένας με όποια ενέργεια
μπορεί ή με την αποφυγή άσκοπων
ενεργειών στο δύσκολο αυτό έργο που
έχουν αναλάβει όλοι οι λειτουργοί της
υγείας. Βοηθήστε μας να μη γίνουμε
εμείς οι ενδιάμεσοι φορείς που θα εξαπλώσουν περισσότερο τον ιό.
Σάς καλούμε να μας βοηθήσετε στο
έργο μας
-Αποφύγετε τις άσκοπες επισκέψεις
στα φαρμακεία (αλλά και σε όλα τα καταστήματα και κλειστούς χώρους) και
ειδικά για διάφορες μετρήσεις ή για να
λάβετε πληροφορίες. Επικοινωνήστε
αν θέλετε τηλεφωνικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
-Αν έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα μην βγαίνετε από το σπίτι σας. Καλέστε το γιατρό σας ή τον ΕΟΔΥ στο
1135.
-Αποφύγετε τα συνωστισμό εντός
του φαρμακείου και εντός όλων των
κλειστών χώρων. Μην εισέρχεστε άνω
των 1 ή 2 ατόμων ανά φαρμακείο.
-Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας
αρκετών βημάτων από τους άλλους,
αν αυτό είναι δυνατόν.
- Παραμείνετε εντός του χώρου όσο
λιγότερο γίνεται.
-Πηγαίνετε χωρίς συνοδό στο φαρ-

μακείο. Προσπαθήστε να εξυπηρετήσετε όσο γίνεται περισσότερους συνανθρώπους σας με μία μόνο επίσκεψη στο φαρμακείο.
-Προστατέψτε το στόμα και τη μύτη
σας αν βήχετε ή φτερνίζεστε.
-Μην αγγίζετε το πρόσωπο σας αν
τα χέρια σας είχαν επαφή με οτιδήποτε.
-Χρησιμοποιείστε τις μάσκες με σύνεση και κυρίως αν είστε άρρωστος ή
πρόκειται να βοηθήσετε ασθενείς.
-Μη ζητάτε φάρμακα, αντιβιοτικά ή
αντιϊκά χωρίς συνταγή.
-Μην αγγίζετε επιφάνειες ή προϊό-

ντα εντός του φαρμακείου. Χρησιμοποιείστε αντισηπτικό πριν την είσοδο
και μετά την έξοδο από το φαρμακείο,
καθώς και μετά από κάθε συναλλαγή
γενικότερα.
Σάς ευχαριστούμε όλους θερμά για
την κατανόηση και τη διάθεση συνεργασίας και σάς καλούμε σε ετοιμότητα,
στα πλαίσια της οποίας η υπεύθυνη
αλλά και ψύχραιμη στάση όλων μας
κρίνεται αναγκαία.
Η Πρόεδρος
Κατή Σοφία
Η Γ. Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη

6

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ2016
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

www.laosnews.gr

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Μαρτίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας
«ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής του πνευματικού μας πατρός

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΚΥΡΑΤΖΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
«ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΚΗΔΕΙA

Κηδεύτηκε την Tρίτη 17 Μαρτίου
2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Ραχιάς η Άννα Στεφ. Ακριβοπούλου σε ηλικία
86 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙA

Κηδεύτηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Φώτιος Αθανασιάδης σε ηλικία 83 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται , μπορούν να τα προσφέρουν για το
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής
Αγοράς.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οδηγίες επικοινωνίας
ή ραντεβού,
για την προστασία
από τον κορονοϊό

Λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας για την
αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και τον Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας(Π.Δ 39/2009,ΦΕΚ Α’55,1-4-2009),αποφασίσαμε τα οδοντιατρεία να συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες:
Οδηγίες προς ΑΣΘΕΝΕΙΣ και πολίτες:
• Γενικός πληθυσμός:
Όταν αισθανθείτε πόνο επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας, ώστε να σας συμβουλέψει τηλεφωνικά και να
αξιολογήσει το επείγον ή όχι του προβλήματός σας.
Όταν εμφανισθεί οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή του
στόματος, του προσώπου και του τράχηλο, επικοινωνήστε
με τον οδοντίατρό σας.
Για κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη επικοινωνήστε με τον
οδοντίατρό σας.
Όλες οι μη επείγουσες θεραπείες συνιστάται να προγραμματιστούν εκ νέου.
Πληθυσμός σε καραντίνα: Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ
και με τον οδοντίατρό σας για λήψη τηλεφωνικών οδηγιών.
Ε.Ο.Δ.Υ.: τηλέφωνα 1135 (24ωρη λειτουργία)
2105212000
ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Η Στοματική Υγεία και η καλή Στοματική Υγιεινή συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αγαπητοί συμπολίτες, καλούμε όλους να επιδείξουν
αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη ‘’ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ’’, με σκοπό να
συμβάλουμε όλοι στην καθυστέρηση της εξάπλωσης της
πανδημίας.
Σε περίπτωση που λάβουμε επικαιροποιημένες οδηγίες, θα ενημερωθείτε άμεσα.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Καλοϊδου Αλίκη Καλώτας Αναστάσιος

Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό
Αγ. Τριάδας “ΠΕΛΕΚΑΝ”
το Σάββατο

Κλειστή η Ιερά Μονή
Παναγίας Δοβρά Βεροίας,
εν όψει των έκτακτων μέτρων

Κατόπιν των αποφάσεων της Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος και
της Ελληνικής Κυβερνήσεως και για όσο χρόνο θα παραμείνουν σε ισχύ
τα έκτακτα μέτρα η Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας δεν θα δέχεται
προσκυνητές χωρίς καμία εξαίρεση και θα παραμένει κλειστή για όλους.
Ωστόσο, τις ακολουθίες εσωτερικά της μοναστικής αδελφότητας θα τις
μεταδίδει απευθείας ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM», ώστε οι πιστοί έστω και με αυτόν τον τρόπο
να μετέχουν και να προσεύχονται εξ αποστάσεως. Το μέτρο ισχύει από
σήμερα το απόγευμα στις 6 μ.μ. που θα μεταδοθεί το Μέγα Απόδειπνο και
ο κανόνας του Αγ. Λουκά.
Οι πύλες του μοναστηριού μας θα παραμείνουν κλειστές. Εμείς όμως
θα προσευχόμαστε μέρα και νύχτα για όλους σας. Ήρθε ο καιρός που
τα μοναστήρια θα σηκώσουν στην πλάτη τους όλη την οικουμένη. Προσευχή. Αφήστε τα λόγια και πιάστε τα κομποσχοίνια σας. Αφήστε τους
ζηλωτισμούς και γονατίστε ταπεινά. Η αληθινή πίστη ανθίζει την ώρα του
πειρασμού και της δοκιμασίας.

Παροχή υπηρεσιών του
«Έρασμου» ΜΟΝΟ τηλεφωνικά
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» σεβόμενος την ευλαβική τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς της πανδημίας
του ιού Covid-2019, έχει αναστείλει προσωρινά και μέχρι νεωτέρας τις
δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης (Σχολή Γονέων – Βιωματικά Σεμινάρια – Ομάδα έκφρασης και συζήτησης με την 3η ηλικία).
ΩΣΤΟΣΟ, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την επιστημονική
ομάδα του Συλλόγου:
Ο Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας εξυπηρετεί κανονικά επεί•
γοντα περιστατικά θυμάτων βίας και κακοποίησης που χρήζουν Α/θμιας
ένταξης και φροντίδας, με αυστηρότατη τήρηση του πρωτοκόλλου υγειονομικής ασφάλειας που θέτει η πολιτεία.
•
Οι υπηρεσίες διαπροσωπικής συμβουλευτικής – ψυχοκοινωνικής στήριξης παρέχονται από τους ειδικούς της δομής (Ψυχολόγους –
Κοινωνική Λειτουργό) τηλεφωνικώς και ΟΧΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ.
Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 2331074073 με τον «Έρασμο»
λειτουργεί αδιαλείπτως σε 24ωρη βάση.
Επικοινωνήστε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
erasmos.veria@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προσωρινή
αναστολή λειτουργίας
γραφείου
Θα τελεστεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 στον Ιερό
Ναό Αγ. Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο Βέροιας
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο για τη συμπλήρωση τριών ετών από την κοίμηση του μακαριστού
πατρός Αμβροσίου Κυρατζή. Θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων.

Για τον περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε, για εύλογο χρονικό διάστημα, την ΑΝΑΣΤΟΛΗ λειτουργίας του
Γραφείου, καθώς και τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών.
Για έκτακτα προβλήματα στα τηλέφωνα: 6974297043 & 6948784342.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γκόγκας Χαράλαμπος
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Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή
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Ο “ΟΜΙΛΟΣ” κάθε Τετάρτη προτείνει επίκαιρα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” - Μ. Αλεξάνδρου 38 - τηλ.: 23310 21.021, 29.435
Λύσεις και απαντήσεις κάθε Σάββατο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.omilosfr.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 τ.μ. με πατάρι και

υπόγειο στη Βέροια, οδός Τρύφωνος 3. Τηλ.:
6944 024468.
ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα:
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα
εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΒΜ
Εδέσσης 21 Βέροια

πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο, αμπελώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75
τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,
48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583 Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σε οικόπεδο 1000 τ.μ., με
θέα το ποτάμι, και τα δύο
μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.:
6981 058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο 595
τ.μ., πάνω στον κεντρικό
δρόμο, 10 λεπτά από τη
Βέροια, δίπλα από τον
Αγ. Γεώργιο. Τιμή 85.000
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
95 τ.μ., 3ος όρ., καταπληκτική θέα, ανακαινισμένο,
χωρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκόνια
γύρω-γύρω. Τιμή 45.000
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
6992 769850.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδηγός με γνώσεις πληροφορικής έως 30
ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συνεχές ωράριο, βασικός μισθός. Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ. στο τηλ. 23310 71670, ώρες 11.0013.00.

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

250 έως 1000 τ.μ. για αντιπαροχή στην πόλη της
Βέροιας, εκτός απο Εργατικές κατοικίες. Τηλ.: 6945
122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 2 στρέμματα, άρτιο
και οικοδομήσιμο, με νερό, ρεύμα, σε πολύ ωραία
θέση. Τιμή ΜΟΝΟ 30.000
ευρώ. Τηλ.: 6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργίνα,
έναντι παραδοσιακού ξενώνα, πλησίον Γυμνασίου Βεργίνας. Τηλ.: 6974
792021.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του Διαβατού οικόπεδο 205 τ.μ., αξία
5.500 ευρώ. Τηλ.: 6942
067283.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
με συμπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος και Έβερτ) 9
στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐδη, κοντά στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό Θεσ/νίκης,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6989 592585.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπετανίδη λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 670817.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΖΗΤΩ για ενοικίαση γκαρσονιέρα 40
τ.μ. έως 50 τ.μ. στη
Βέροια, χωρίς έπιπλα.
Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@
gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,
στην οδό Σταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά, στην οδό Φωκίωνος 13 και δύο (2) στην οδό Καζαντζάκη στον
Προμηθέα στο ύψος των καταστημάτων.
ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδό Φωκίωνος 13,
Προμηθέας, τιμή 5.000,00 ευρώ.
Τηλ.: 6944 644220.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ 8,
ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,
πλήρως επιπλωμένη (κρεβάτι,
καναπές, ντουλάπα, σαλονάκι
κενρική θέρμανση και κλιματιστικό, TV, ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο, λουτρό κομπλέ).
Πληρ. τηλ.: 6973015833
(08.00-13.00 και 17.00-20.00).
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περιοχή Βυζαντινό Μουσείο, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε άριστη κατάσταση,
μερικώς εξοπλισμένο, ντουλάπα, κεντρική θέρμανση. Τηλ.:
6930 930776.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανακαινισμένοι, 2 WC και λογικό ενοίκιο. Αριστοτέλους 18. Τηλ.
23310 23140 & 6949087741.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώραφο που έγινε εφαρμογή σχεδίου πόλεως 6,6
στρέμματα, 60.000 ευρώ
καθαρό, οδός Ακαδημίας,
100 μέτρα από το Λύκειο
Μακροχωρίου. Τηλ.: 6979
083821.
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κατάστημα 170 τ.μ.,
πλατεία Μ. Αλεξάνδρεου 2,
στάση «Δικράνι», με τριφασικό ρεύμα. Τηλ.: 6979
083821.

οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ
μεγάλο με τηλεχειριστήριο   κλειστό , μεγάλο  
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106395 - Καστανιά ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Ξύλινα, Πάρκινγκ, Κήπο, Ανοιχτωσιά, Μπαλκόνια 10 τ.μ. - Τιμή: 12.000 €
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ,
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
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κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις
40.000€.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις
γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας
καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά τζάμια
τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 12.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλείται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλησης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14023 ΣΤΟ ΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5 χιλ. κοντά πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100
τ.μ., από τον κεντρικό δρόμο τρίτο σε εξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή από 140.000€, τώρα μόνο
70.000€ πραγματικά μισοτιμής , τιμή έκπληξη,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Χημικούς ή
τεχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρόσληψη η ΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ
- Η ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στον ποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια).
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση
Αγγλικής, ανάλογη εμπειρία. Επιπλέον γνώση Γερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί. Αποστολή πλήρους βιογραφικού
έως 13/03/2020
- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων. Θα συνεκτιμηθούν:
προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή διαβατηρίου) και βιογραφικό στην έδρα της
επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
ή στα παρακάτω: e-mail : info@almifoods.gr
fax: 2333 027806
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ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 15.000€.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο
οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό από
κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8
και τιμή στα  20.000€ μόνο .
κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ.,
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13730 - ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
1350 τ.μ. εντός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά ,
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη, αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Βέροιας “VENUS GROWERS”
Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικοτήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια Αλεξάνδρειας και Βέροιας:
1) Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός   Μηχανικός   
εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2) Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας -Θερμαστής
3) Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
Υποβολή Βιογραφικού:
-email: venus@venusgrowers.gr
-fax: 2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS
GROWERS, Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, Τ.Κ.59131, Τ.Θ. 3, ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ. Επικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό 141 ή 147
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 90000€
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΑΓΟΡΑ   90 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει ανακαιν.  70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200 τ.μ
50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/τες
34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€      
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑ 70 τ.μ 1ΔΣ-Κ WC χωρις κοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 1ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ 90 τ.μ 2ΔΣΚ ηλιακος,κόπλαμ.Α.Θ.,αποθ. ελευθερο από 31/3
300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο, Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από παραλια
45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 8στρ.με καστανιες, με αγροικια ,αρδευομενες 500€
ΠΛΥΧΡΟΝΟ 450 τ.μ αρτιο οικοδομησομο 1650 μετρα από θαλασσα
15000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 1400€ ανα
στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38 τ.μ Δίχωρο , καταλληλο για Ιατρειο –Τεχνικο
Γραφειο 25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από 150 εως
2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 100€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ σοβαρες προτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλα στα Αστικά. Τηλ.:

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός ταξί,

Μηχανικός αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, από
επιχείρηση στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικη αμοιβή. Τηλ. επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας:: 9:00 με
18:00.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά
οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς επικαθήμενου και χειριστές αντλίας σκυροδέματος.
Τηλ.: 6948 549279 & 23320
43050.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
εργαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων, καθώς και οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα.
Πληρ. 23320 42608.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
σέρβις σε καφέ-μπαρ. Πληροφορίες: 6980 760244.
ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δραστηριοποιείται
στο χώρο της ενοικίασης και
εγκατάστασης σκαλωσιών,
αναζητά άμεσα τεχνίτες για
εργασία. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6947
071526.
ZHTOYNTAI από την
εταιρία Loukidis Pack, νέοι
για τη στελέχωση παραγω-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολό γ ο ς μ ε ε μ π ε ι ρ ί α
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr.
Τηλ.: 6974 908278.

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαιρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο,
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 €
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

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

γής. Τηλ.: 23310 41794.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο
για Γερμανία, περιοχή Ντίσελντορφ, για κουζίνα, με λίγες

γνώσεις Γερμανικών. Παρέχεται
ασφάλιση. Τηλ.: 23310 43537,
πρωινές ώρες από 9 π.μ. έως
11 π.μ. και απόγευμα 6 μ.μ. έ-
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Προσφορές της εβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο
Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ.
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ως 9 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής ή πωλήτρια έως 35
ετών με προϋπηρεσία. Τηλ.: 6932 627614
& info@coverjeans.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313, 6974 814606.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψήστης και σερβιτόρος
για γνωστό ψητοπωλείο της Βέροιας. Τηλ.:
23310 25170, ώρες 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο. ΜΙσθός, ασφάλεια,
διαμονή. Πληρ. τηλ.: 6972 816816.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:
23310 76870 & 6932 245383.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρη βάση. Τηλ.: 6986 276287.
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ.: 6973 680844.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά διπλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.
6909 403655.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.
Τηλ.: 6930 388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 827192.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά, μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973 473304..
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις
ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση.
Τηλ.: 6984 040769.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζω παντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μηχανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756 κ. Παύλος.
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ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

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

11

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

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

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945 495566 κ.

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

Βασίλης.

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

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

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια,
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

CMYK
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P Ανοσία λέει της αγέλης στη Βρετανία. Τώρα αρχίζει το πραγματικό Brexit…
P Δεν τη γλιτώνει ο Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο. Εκτός κι αν τρέχει σαν τον Μπεν Τζόνσον.
P Καθίστε σπίτι. Έξω κάνει ψόφο!
P Η προηγούμενη κυβέρνηση έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή κλείνει μαγαζιά και εκκλησίες. Έτσι όπως
πάνε δεν θα αφήσουν δουλειά για την επόμενη.
P Πρώτος νεκρός στην Ελλάδα! Μετά από
πέντε μέρες στο σπίτι, σύζυγος σκότωσε τη σύζυγο.
P Τον Απρίλιο λέει έρχεται και αστεροειδής!
Δηλαδή από κορώνα η από κοτρόνα θα πεθάνουμε!

P Γαλουχημένοι στην καντίνα, μπείτε τώρα καραντίνα.
P Γύρω στις 9 το βράδυ της Κυριακής γύριζα
σπίτι. Ξαφνικά βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια κι
άρχισαν να χειροκροτούν. Σας έλεγα ότι μετά τον
Αντρέα είμαι ο επόμενος χαρισματικός ηγέτης.
P Αλλά να μην το παρακάνουμε με τα χειροκροτήματα ε; Σε καραντίνα είμαστε, όχι στο Διογένης
Παλλάς.
P Έκλεισαν τα σύνορα της Ευρώπης. Νο
England no party.

P Αν έκλεισαν και στην Ελλάδα, να το πείτε και
στους μετανάστες στον Έβρο και το Αιγαίο ε;
P Λοιπόν ας χαλαρώσουμε λίγο και ας δούμε
τα πράγματα θετικά και με αισιοδοξία. Ποια είναι
η τελευταία σας επιθυμία;
P Θα λέμε στα γεράματα ότι κάποτε ήμασταν κι
εμείς βαρυποινίτες.

P O Αλέξης ρε θα είχε καταργήσει την πανδημία
με ένα άρθρο και έναν νόμο.
P Αισιοδοξείτε! Ούτε χθες ο Τσιόδρας ζήτησε
την τελευταία μας επιθυμία.
P Να έχει τον ιό και να είναι ορφανός. Πας ή δεν
πας στο silver alert;
P

ξεκάθαρο πλέον ότι το εμβόλιο θα το βρει γονιός.
P Και:
Ένας πιλότος έχει πρόβλημα με το αεροπλάνο
την ώρα που βρίσκεται στα 3.000 πόδια:
«Πύργος ελέγχου ακούει;»
«Ναι, ακούει»
«Είμαι στα 3.000 πόδια και βρίσκομαι 200 μίλια
από το αεροδρόμιο. Για κάποιο λόγο τα καύσιμα σχεδόν έχουν τελειώσει. Μάλλον είναι βλάβη διαρροής
στην παροχή καυσίμου. Αναμένω οδηγίες…»
«Επανάλαβε μετά από μένα: Πάτερ ημών, ο εν
τοις Ουρανοίς…»!
Κ.Π.

Με τόσες μέρες κλειστά τα σχολεία είναι

Κυρ. Μητσοτάκης: Είμαστε σε πόλεμο
με αόρατο, αλλά όχι ανίκητο εχθρό
-Περιορισμός της διάδοσης του ιού, ενίσχυση του συστήματος υγείας
και στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων, τα όπλα της Κυβέρνησης

«Είμαστε σε πόλεμο. Με έναν εχθρό που είναι αόρατος αλλά δεν
είναι ανίκητος. Γιατί αν πετύχουμε να περιορίσουμε τη διασπορά της
μετάδοσης, θα δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει
τα επείγοντα περιστατικά. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι μία και
αδιαπραγμάτευτη: Να σώσουμε ζωές. Πρώτη μας φροντίδα είναι ο
άνθρωπος και η δημόσια υγεία. Για αυτό και επιβάλαμε, πολύ νωρίτερα
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέτρα πρωτοφανή για καιρό ειρήνης. Και
συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο δεύτερο μήνυμά του προς τους Έλληνες.
Επισήμανε ότι τρεις ήταν εξαρχής οι στόχοι της κυβέρνησης κι αυτοί
παραμένουν, καθώς ο πόλεμος, όπως είπε, συνεχίζεται: O περιορισμός
της διάδοσης του ιού. Η ενίσχυση του συστήματος υγείας. Και η στήριξη
της οικονομίας και των εργαζομένων.
Υπογράμμισε ότι χθες αποφασίστηκε στο Eurogroup ότι για εφέτος δεν υφίσταται ο στόχος του πλεονάσματος για το 3,5%. «Όλες οι
δαπάνες για την υγειονομική αλλά και τη μεταναστευτική κρίση δεν θα
υπολογίζονται στον προϋπολογισμό του 2020. Όπως και οι έκτακτες
δαπάνες του κοινωνικού προϋπολογισμού για τους άνεργους, τους οικονομικά αδύναμους και τις προνοιακές δομές. Θα μπορούμε, επίσης,
να διαθέσουμε αμέσως και χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία πόρους του
ΕΣΠΑ για την αγορά και την εργασία» είπε και τόνισε ότι η κυβέρνηση
θα διαθέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει παραγωγικές δραστηριότητες με προβλήματα λόγω μείωσης του τζίρου.
«Το κράτος, και όχι η επιχείρηση, αναλαμβάνει να καταβάλει μέρος
του μισθού των εργαζομένων στους κλάδους που πλήττονται» σημείωσε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναστέλλονται, ενώ νομοθετούμε έκτακτα μέτρα
που δίνουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, ώστε να διασωθούν θέσεις
εργασίας. Επίσης, σε συντονισμό με την Τράπεζα της Ελλάδος και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το κράτος θα καλύπτει το κόστος των
επιτοκίων δανεισμού και με τη σειρά τους οι τράπεζες θα αναστέλλουν
έως τον Σεπτέμβριο τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
«Θέλουμε να σώσουμε θέσεις εργασίας. Και κάνω έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε απολύσεις. Γιατί θα υπάρξουν μέτρα
που θα τονώσουν τη ρευστότητα και θα τους επιτρέψουν να αντέξουν
μέσα σε αυτή την περιπέτεια» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναφερόμενος στην τηλεδιάσκεψη Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, είπε ότι το μήνυμά του θα
είναι ότι αυτή την κρίση πρέπει να την περάσουμε ενωμένοι και με το
κόστος μοιρασμένο δίκαια στην κοινωνία. «Στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά και με την έμπρακτη στήριξη της ίδιας της Ευρώπης»
επισήμανε.
Μιλώντας για το σύστημα υγείας ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε
ότι κατευθύνονται στις θέσεις τους οι 2.000 νοσηλευτές που προσλαμβάνονται άμεσα. «Από σήμερα, το ΝΙΜΤΣ μετατρέπεται σε Κέντρο
Νοσηλείας Περιστατικών Κορονοϊού. Για τον ίδιο σκοπό επιτάσσεται
το νεόδμητο ιδιωτικό θεραπευτήριο Attica στο Θριάσιο. Συνολικά προ-

σφέρονται στο Σύστημα Υγείας 1.900 νέες κλίνες. Εύχομαι να μην τις
χρειασθούμε όλες... Αλλά αυτό, όπως σας είπα, εξαρτάται από όλους
μας» είπε και προσέθεσε: «Είμαστε στην αρχή της μάχης, που θα είναι
δύσκολη, ειδικά στο επόμενο δίμηνο».
Επισήμανε ότι τον συντονισμό της μάχης έχει πλέον η Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, γύρω από την οποία στοιχίζονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και υπογράμμισε «οι μαχητές των νοσοκομείων μας αξίζουν κάθε βοήθεια. Είναι οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες.
Όπως και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και οι ένστολοί μας που
νύχτα και μέρα προσφέρουν τον εαυτό τους για το κοινό καλό. Τους ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Δεν σας αρκεί
μόνο ένα χειροκρότημα και ένας δημόσιος έπαινος αλλά και κάτι παραπάνω. Και θα μεριμνήσω προσωπικά για αυτό».
Απευθυνόμενος στους πολίτες ο πρωθυπουργός είπε ότι το μεγαλύτερο όπλο κατά του κορονοϊού παραμένει η καθημερινή μας στάση.
«Μας το λένε, άλλωστε, και οι γιατροί: «Εμείς μένουμε όρθιοι στα νοσοκομεία για εσάς. Και εσείς πρέπει να μείνετε στο σπίτι για εμάς». Και
μας συμβουλεύουν: Μην φέρεστε ως υγιείς που δεν βγαίνουν για να
μην νοσήσουν. Αλλά σκεφτείτε διαφορετικά: Σαν να έχετε ήδη τον ιό και
δεν πρέπει να τον μεταφέρετε σε άλλους. Οι συναθροίσεις αποτελούν
τις μεγαλύτερες παγίδες. Γι’ αυτό και τις απαγορεύουμε. Μένουμε, λοιπόν, σπίτι. Αυτό που άλλοτε το είπαν cocooning και έγινε τάση και μόδα
για τους νέους, σήμερα είναι ανάγκη και χρέος για όλους. Ας μείνουμε
μόνοι, αλλά όχι μοναχικοί! Προστατευμένοι, όχι πολιορκημένοι! Και απομονωμένοι, αλλά όχι αποξενωμένοι» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρώτο μέλημα είναι η προστασία
των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων και η ευθύνη αυτή βαραίνει
όλους, ειδικά τους νεότερους. «Προσέξτε: Εσείς το πιο πιθανό είναι να
νοσήσετε ήπια ή και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Όμως, κυκλοφορώντας άσκοπα κυκλοφορείτε και τον ιό. Απειλείτε, έτσι, τους γονείς και
τους παππούδες σας. Αλλά κινδυνεύετε και οι ίδιοι. Γιατί αυξάνοντας
τους ασθενείς πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία. Και αυτό σημαίνει ότι αν
αύριο έχετε ένα ατύχημα, πέσετε με τη μηχανή σας, δεν θα υπάρχει
Εντατική να σας περιθάλψει. Συνεπώς, η ανεμελιά δεν είναι ψευδο-αντίσταση, δεν είναι «μαγκιά» ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα» είπε.
Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το επόμενο δίμηνο
ο κίνδυνος θα γιγαντώνεται και γι’ αυτό θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί. «Θα πρέπει όλοι να δείξουμε πειθαρχία» είπε και σημείωσε ότι
«Όσοι φέρονται αντικοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Γιατί θα
έχουν εγκληματήσει διπλά: Κατά του νόμου και κατά της ζωής».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης ανέφερε ότι σήμερα στον κόσμο
διαμορφώνονται δύο πολιτικές αλλά και ηθικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
«Η πρώτη βλέπει την υγειονομική απειλή υπό το πρίσμα της οικονομίας, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί όσα θύματα και αν υπάρξουν
στο μεσοδιάστημα. Είναι η επιλογή των κρατών που αρνούνται τα δυναμικά μέτρα, παρόλο που κάποια δείχνουν τώρα να το ξανασκέφτονται.
Δεν παύουν, όμως, να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως αριθμούς,
που θα επιβιώσουν με τον χρόνο και την λεγόμενη «ανοσία της αγέλης». Η δεύτερη αντίληψη θέτει ως προτεραιότητα την υγεία των κοινωνιών, ανεξάρτητα από το κόστος που θα απαιτηθεί. Αναγνωρίζει ότι η
επόμενη ημέρα θα είναι δύσκολη, ίσως και εφιαλτική.
Όλοι, άλλωστε, μιλούν για «συνθήκες πολέμου». Συνεπώς και η οικονομία οφείλει να είναι «οικονομία πολέμου». Αυτό που βιώνουμε δεν
είναι «15 μέρες χαλαρών διακοπών» που μόλις τελειώσουν θα επιστρέψουμε όλοι στο πριν, σαν να μην συνέβη τίποτα. Η θέση, λοιπόν, αυτή
συνεπάγεται πολλά και δραστικά μέτρα. Υπολογίζει στην πειθαρχία των
πολιτών ώστε να περιοριστεί η πανδημία, που θα έχει θύματα. Όμως,
όσα ερείπια και αν υπάρξουν, θέλει τους περισσότερους ανθρώπους υγιείς για να τα ξαναχτίσουν. Και αυτή ακριβώς είναι η δική μου επιλογή»
είπε.
«Πρώτη μου φροντίδα είναι ο άνθρωπος. Κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνόπουλο ξεχωριστά. Για τη ζωή και την υγεία τους θα
αναλάβω κάθε κόστος!» τόνισε.
Ολοκληρώνοντας το μήνυμα του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε
ότι η νίκη θα έλθει μόνον αν όλοι -ο καθένας ξεχωριστά- φανούμε πειθαρχημένοι στρατιώτες σε αυτόν τον «πόλεμο της ζωής».
«Η περιπέτεια αυτή μάς καλεί να αναδείξουμε την ατομική μας
ευθύνη. Τη γενναιότητα και το συλλογικό μας σθένος. Αλλά και το φιλότιμό μας, το οποίο συχνά επικαλούμαστε, αλλά τώρα ήλθε καιρός να το
κάνουμε χειροπιαστή καθημερινότητα. Με αυτά τα εφόδια -ενωμένοι και
συσπειρωμένοι- θα τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες θα βγούμε και πάλι
νικητές» κατέληξε.

