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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». 
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  
φεγγίτη αισιοδοξίας. Η επισήμανση της ατομικής 
ευθύνης είναι η πεμπτουσία του προβλήματος και 
δείχνει ότι είναι στο χέρι όλων να εμποδίσουμε 
την εξάπλωση του ιού. Είναι απλό το θέμα τόνισε 
ο κ. Παπαδημητρίου, ωστόσο δεν είναι εύκολο. 
Το σημαντικό είναι να ενεργήσουμε για το κοινό 
καλό και την δημόσια υγεία, καταπιέζοντας τα 
προσωπικά θέλω και τις ατομικές αδυναμίες που θα 
λειτουργούν το επόμενο διάστημα ως πειρασμός για 
να παραβούμε τις οδηγίες των ειδικών. Αντισταθείτε 
και μείνετε σπίτι για το καλό όλων μας!
  Ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr και στο 
αυριανό φύλλο.
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Θα πάμε σε πιο τολμηρά 
μέτρα, λόγω απειθαρχίας!

«Τοεπόμενοδίμηνοοκίνδυνοςθαγιγαντώνεταικαιγι’αυτό
θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί», προειδοποίησε χθες
στο διάγγελμά του οπρωθυπουργός, απευθυνόμενοςστους
πολίτεςπου εξακολουθούν να μηνπειθαρχούν στις οδηγίες
τουαυτοπεριορισμού,σεαυτόν τον «πόλεμο της ζωής».Στο
ίδιομήκοςκύματοςκαιοΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΥγείαςπου
καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν τα «πλέον τολμηρά»
μέτρα,υπενθυμίζονταςότιηΕυρώπηείναι«τοεπίκεντρο»της
πανδημίαςτουνέουκορονοϊού,μεκαταγραφήχιλιάδωνκρου-
σμάτωντηνημέρα…

Ηανεμελιά λοιπόν, δεν είναιψευδο-αντίσταση, δεν είναι
«μαγκιά»ήεξυπνάδα.Είναιαπλάανευθυνότητα!

Παρατάθηκε η καταβολή όλων των
κοινωνικών-αναπηρικών επιδομάτων, λόγω κορονοϊού
Ταμέτρααντιμετώπισης τηςπανδημίας του κορονο-

ϊού, βρέθηκανστο επίκεντρο τηςσυζήτησηςσε δεύτερη
ανάγνωσηστηνΕπιτροπήΚοινωνικώνΥποθέσεων της
Βουλής,τουνομοσχεδίουτουυπουργείουΕργασίας,που
αφοράτηνκύρωσηευρωπαϊκήςοδηγίαςγιατιςδραστηρι-
ότητεςκαιτηνεποπτείατωνΙδρυμάτωνΕπαγγελματικών
ΣυνταξιοδοτικώνΠαροχών, το οποίο ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία.

ΗυφυπουργόςΕργασίαςΔόμναΜιχαηλίδου έδωσε
έμφαση στις δράσεις του υπουργείου Εργασίας τόσο
για την ενίσχυση όλων των κοινωνικών δομών όσο και
για τηνπροστασία των ευάλωτων -κυρίως- κοινωνικών
ομάδων.

Η κ.Μιχαηλίδου διαβεβαίωσεπαράλληλα ότι κανείς
δενχρειάζεταιναπάειστιςαρμόδιεςυπηρεσίεςγιανακα-
ταθέσειτασχετικάδικαιολογητικά,καθώςπαρατάθηκεαυ-
τοδίκαιαηκαταβολήόλωντωνκοινωνικώνεπιδομάτων.

Άδεια η πόλη, μέρα μεσημέρι

ΤοκέντροτηςΒέροιας,χθεςτομεσημέρι(1.15΄)...Έναμεσημέριπουπρινλίγεςημέρεςηπόληέσφυζεαπόζωή,
μεανοιχτάκαταστήματα, καφέκαιμεφυσιολογικήροήστις κεντρικέςοδικέςαρτηρίες, κοινώςμποτιλιάρισμα, λόγω
αιχμής!Απόπροχθές,ηαπόλυτηαπουσίαζωής,μιααίσθησηανασφάλειας,αόρατηςαπειλήςκαιαμηχανίας,στιςμέ-
ρεςτουκορονοϊού,τηςπανδημίαςπουχτύπησεπαγκόσμιαενέτη2020.

Καιίσωςταπιοδύσκολαναείναιμπροστά…

Εγγραφέςμαθητώνγιατηνηλεκτρονική
εξαποστάσεωςδιδασκαλία

Τηνπερασμένηεβδομάδα,τοΥπουργείοΠαιδείαςανακοί-
νωσε τηναπαγόρευσηόλων των εκπαιδευτικώνδομών της
χώραςμέχρι και τις 24Μαρτίου, λόγω του κορονοϊού και η
ΥπουργόςΠαιδείας,ΝίκηΚεραμέως,απότηνπρώτηστιγμή
ανακοίνωσεότιταμαθήματαθαγίνονταιαπότοσπίτιμεένα
πρόγραμμαεξαποστάσεωςδιδασκαλίας,μεκαινοτόμαεργα-
λεία,τοπρώτοπουθαυπάρξειστηνχώραμαςκαιπουαπό
ότιφαίνεται,όλαείναιέτοιμαγιαναξεκινήσει.

ΣύμφωναλοιπόνμετιςτελευταίεςοδηγίεςτουΥπουργεί-
ουΠαιδείας, όλοι οι μαθητές υποχρεούνταινα εγγραφούν
στοΠανελλήνιοΣχολικόΔίκτυογιαναμπορούννασυμμε-
τέχουνστηνηλεκτρονικήεξαποστάσεωςεκπαίδευση.Θαπρέπειλοιπόνναδημιουργήσουνένανλογαριασμόκαινασυ-
μπληρώσουντηνσχετικήφόρμαεγγραφήςμεταστοιχείατουςόπωςαναγράφονταιστονέλεγχοπροόδου.Ηηλεκτρονική
διεύθυνσητης ιστοσελίδαςείναι:register.sch.gr/students/.Ναθυμίσουμεότι ταπρώταδιαδικτυακάμαθήματαξεκίνη-
σαντηΔευτέρααλλάμόνογιατουςμαθητέςτηςτρίτηςΛυκείου.

Λιγότεροςκόσμοςστηλαϊκή,αλλάκόσμος
καιμάλισταηλικιωμένοι!Είμαστεκαλά;

ΚαιενώόλεςοιδραστηριότητεςέχουνακυρωθείστηνέρημηπλέονΑγορά,γιαευνόητουςλόγους,ηλαϊκήστηΒέροια
λειτούργησε κανονικά.Κι ανμαςπαρηγορεί ότι είχεπολύ λιγότερο κόσμοαπό τις καθημερινές, ε τότε έχουμεάγνοια
κινδύνου.Τηρούνοινέοιάνθρωποιειςβάροςτηςεργασίαςκαιτηςοικογένειάςτους,ταμέτραπροστασίαςφροντίζοντας
προτίστωςγιατουςηλικιωμένουςκαιοιηλικιωμένοι,συνταξιούχοικαιάλλες«ευπαθείς»ομάδεςεθεάθησανναβγαίνουν
στηνλαϊκήήστουςδρόμουςγιαψώνια,λογαριασμούςκαιότιάλλο,εκθέτονταςτονεαυτότουςστονκίνδυνο,απότονο-
ποίοόληηχώραπροσπαθείνατουςπροφυλάξει…

ΊσωςθαέπρεπεναληφθείεγκαίρωςηαπόφασητουαρμόδιουΥπουργείουκαιγιατιςυπαίθριεςαγορέςγιατιςοποίες
μόλιςχθες τοαπόγευμααπαγορεύτηκεπροσωρινά,απλάκαιμόνο,ηδιάθεσηπροϊόντων ταοποίαδενσχετίζονταιμε
τροφές.

Αυτόαποτρέπειτονσυγχρωτισμό;Πάντωςεντόςτωνεπόμενωνωρών,
αναμένεταιΚοινήΥπουργικήΑπόφασηγιατιςλαϊκέςαγορές.Γιαναδούμετιθαπροβλέπειμετάκαιτοδεύτεροδιάγ-

γελματουπρωθυπουργού.
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Τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες Τρίτη, άγνωστοι «χτύπησαν» τα γρα-
φεία της Μητρόπολης Βέροιας στην οδό Μητροπόλεως, συγκεκριμένα τα 
γραφεία που βρίσκονται δεξιά της κεντρικής εισόδου, στο υπόγειο και σή-
κωσαν κυριολεκτικά το χρηματοκιβώτιο.

Οι διαρρήκτες σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Αστυνο-
μικός 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 πα-
κτωμένο και το πήραν μαζί τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η λεία 
των διαρρηκτών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, αφού στο χρηματοκιβώτιο φυ-
λάσσονταν 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.  

Δήμος Νάουσας: 
Ψυχολογική υποστήριξη 
δημοτών απο το Κέντρο 

Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης 

του Ιδρύματος Δημούλα
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας σε  συνεργασία με το Κέ-

ντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Ιδρύματος Δημούλα θα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη 
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένους, χρό-
νια πάσχοντες κ.ά.) αλλά και σε όλους τους δημότες, με 
στόχο την εμψύχωση και την ενδυνάμωση των πολιτών 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον διαρκή εγκλει-
σμό 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)

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 Πει-
ραιώς, 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 έγκρι-
ση 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 μπο-
ρέσουμε 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 Δη-
μοτικού Συμβουλίου που στήριξαν και διαβεβαιώνω τους δημότες μας πως η προσπάθεια για την ανάταξη 
του δήμου μας θα είναι άοκνη και διαρκής». 

Ξημερώματα Τρίτης στη Βέροια
«Σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο 
από τα Γραφεία της Μητρόπολης  

Πτώση του κύκλου εργασιών και της 
κερδοφορίας έως και 50% στη δραστη-
ριότητα της περιφερειακής βιομηχανίας, 
καταγράφει έρευνα του ΣΒΕ για τις επι-
πτώσεις από την πανδημία του κορονο-
ϊού 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 Κυβέρνη-
ση, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη 
καταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτώ-
σεις, 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 απαντήσε-
ων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπερά-
σματα: 

• 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 με-
γέθη είναι: 

- Ποτά: 50%
- Μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών 

προϊόντων: 50%, 
- Παραγωγή μηχανολογικού εξοπλι-

σμού για τη βιομηχανία: 40%, 
- Δοµικά υλικά: 40%
- Τρόφιμα: 30%
- Κλωστοϋφαντουργία: 30%
- Βιομηχανία προϊόντων ξύλου: 20%
• Το 66% των επιχειρήσεων του δείγ-

ματος (περισσότερες από δυο στις τρεις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέ-
ρειας) καταγράφει μεγάλη πτώση των 
εξαγωγών τόσο εντός, όσο και εκτός Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση αυτή ανά 
κλάδο κυμαίνεται από 20% (ποτά) έως 
και 50% (μηχανολογικός εξοπλισμός) 

• Το 63% των επιχειρήσεων του δείγ-
ματος, δηλαδή και πάλι δυο στις τρεις 

βιομηχανίες, δηλώνει ότι λόγω της παν-
δημίας έχει υποστεί απώλεια πελατών 
που κυμαίνεται από 20% (δομικά υλικά) 
έως 40% (βιομηχανία προϊόντων ξύλου 
και βιομηχανία παραγωγής μηχανολογι-
κού εξοπλισμού)

• Το 54% των επιχειρήσεων του δείγ-
ματος, 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 κατα-
γράφει 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 επιχειρή-
σεων.

• 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 υλοποί-
ησης επενδύσεων λόγω περιορισμών 
στις μετακινήσεις και την αναστολή προ-
γραμματισμένων, μέχρι να ομαλοποιηθεί 
η κατάσταση.

Με βάση τα παραπάνω δραματικά α-
ποτελέσματα της έρευνας για την κατά-
σταση της περιφερειακής βιομηχανίας 
λόγω της πανδημίας από τον COVIT 19, 
ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαβ-
βάκης, 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 πανδημί-
ας από τον κορονοϊό.

Γνωρίζουμε ότι οι δημοσιονομικές 
δυνατότητες είναι περιορισμένες και 
συνεπώς θα πρέπει να αποφευχθούν 
φαινόμενα κατακερματισμού των ενι-
σχύσεων 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 μεί-
ωση των πωλήσεων τους.

Επειδή ακριβώς η μεταποίηση απο-
τελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της 
οικονομίας, με κλάδους δυναμικούς και 
εξωστρεφείς, που παράγουν προϊόντα 
διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, ο Σύνδε-
σμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προ-
τείνει σήμερα προς την κυβέρνηση την 
έμμεση τόνωση της ρευστότητας της βιο-
μηχανίας, και την άμεση λήψη μέτρων για 
την αποτροπή των εξαιρετικών επιπτώσε-
ων της κρίσης.»

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



Σύμφωνα με απόφαση του νέου Υφυπουργού 
Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά, ανακοινώ-
θηκε η λίστα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποί-
ες 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 αντί-
στοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ΚΑΔ) 
έως 31 Μαρτίου 2020:

• 4719 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδι-
κευμένα 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 εμπο-
ρίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπο-
ρίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευ-
μένα 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 ηλεκτρονι-
κού 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 εμπο-
ρίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαί-
ρεση 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 εμπο-
ρίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα, 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 εξειδικευ-
μένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομά-
ντιλων, 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 εμπο-
ρίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.).

• 4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα, 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 ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον 
(e-shop κτλ.).

• 4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε 
καταστήματα.

• 4781 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και κα-
πνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, εξαιρου-
μένων των λαϊκών αγορών (κλείνουν οι δημοτικές 
αγορές).

• 4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθρι-
ους 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 κατά-
στημα (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 παρά-
δοση 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’α-

ποστάσεως 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’α-

ποστάσεως εκπαίδευση.
• 8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.
• 8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, εξαιρείται η εξ’α-

ποστάσεως 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 καζί-

νο, 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 ολυ-
μπιακών αγώνων 2020.

• 9313 Εγκαταστάσεις 
γυμναστικής.

• 9319 Άλλες αθλητικές 
δραστηριότητες πλην αθλη-
τών και ομάδων που είναι 
σε προετοιμασία ολυμπια-
κών αγώνων 2020.

• 9321 Δραστηριότητες 
πάρκων αναψυχής και άλ-
λων θεματικών πάρκων.

• 9329 Άλλες δραστη-
ριότητες 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 ηλε-

κτρονικού 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 λει-
χήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες η-
λεκτρονικού 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’οί-
κον (e-shop κτλ.).

• 56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκατα-
στάσεων.

• 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 γά-

μους, 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 καταστή-
ματος» (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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Η επίσημη λίστα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που κλείνουν 
μέχρι το τέλος Μαρτίου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού



Αγαπητοί συμπολίτες,
Με απόλυτη συναίσθηση και επί-

γνωση της σημερινής κατάστασης, α-
ποφασίζουμε να σταθούμε ως άξιοι λει-
τουργοί 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 κό-
σμου, 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 συμ-

βάλετε 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 εξα-
πλώσουν περισσότερο τον ιό.

 
Σάς καλούμε να μας βοηθήσετε στο 

έργο μας
 
-Αποφύγετε τις άσκοπες επισκέψεις 

στα φαρμακεία (αλλά και σε όλα τα κα-
ταστήματα και κλειστούς χώρους) και 
ειδικά για διάφορες μετρήσεις ή για να 
λάβετε πληροφορίες. Επικοινωνήστε 
αν θέλετε τηλεφωνικά σε τέτοιες περι-
πτώσεις.

-Αν έχετε οποιαδήποτε συμπτώμα-
τα μην βγαίνετε από το σπίτι σας. Κα-
λέστε 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 εξυπηρετή-
σετε όσο γίνεται περισσότερους συ-
νανθρώπους σας με μία μόνο επίσκε-
ψη 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 οτιδή-
ποτε.

-Χρησιμοποιείστε τις μάσκες με σύ-
νεση 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. Χρησιμο-
ποιείστε 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 συνερ-
γασίας 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

Ανακοίνωση της Ένωσης Φωτογράφων 
Κ.Δ Μακεδονίας για τον COVID-1

Η απόφαση της Κυβέρνησης για καθολικό κλείσιμο όλων των καταστημάτων μας βρί-
σκει 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 βαπτί-
σεις και οι γάμοι. Τα μέλη της ένωσης πλήρως συμμορφωμένα στις οδηγίες της Κυβέρ-
νησης 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 λύ-
σεις σε μελλοντικές ημερομηνίες

Δυστυχώς το κλείσιμο των καταστημάτων επηρεάζει και τη φωτογράφιση των Αστυνο-
μικών Ταυτοτήτων και των Διαβατηρίων. Για τις ελάχιστες περιπτώσεις έκτακτης έκδοσης 
φωτογραφιών για Αστυνομική ταυτότητα, καλούμε τους πολίτες μέσω του www.cwm-
photographers.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.cwm-
photographers.gr μπορείτε να βρείτε τους επαγγελματίες που θέλετε.

Το ΔΣ
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Συστάσεις για την προστασία 

του κοινού κατά την 
επίσκεψη στα φαρμακεία



Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία
 στον Ιερό Ναό 

Αγ. Τριάδας “ΠΕΛΕΚΑΝ” 
το Σάββατο

Θα τελεστεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο Βέροιας 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο για τη συ-
μπλήρωση τριών ετών από την κοίμηση του μακαριστού 
πατρός Αμβροσίου Κυρατζή. Θα χοροστατήσει ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ.κ. Παντελεήμων.
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Μαρτίου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας 
«ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πνευματι-
κού μας πατρός

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΚΥΡΑΤΖΗ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
«ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Tρίτη 17 Μαρτίου 

2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Ραχιάς η Άν-
να Στεφ.  Ακριβοπούλου σε ηλικία 
86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Τρίτη 17 Μαρ-

τίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Φώτιος Αθα-
νασιάδης σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Παροχή υπηρεσιών του 
«Έρασμου» ΜΟΝΟ τηλεφωνικά 

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» σεβόμενος την ευ-
λαβική 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 Σεμι-
νάρια – 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 υγειο-
νομικής ασφάλειας που θέτει η πολιτεία.  

• Οι υπηρεσίες διαπροσωπικής συμβουλευτικής – ψυχοκοινω-
νικής 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 

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. Προ-
σευχή. 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.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Οδηγίες επικοινωνίας 

ή ραντεβού, 
για την προστασία 
από τον κορονοϊό

Λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομο-
σπονδίας, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας για την 
αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και τον Κώδικα Οδοντι-
ατρικής Δεοντολογίας(Π.Δ 39/2009,ΦΕΚ Α’55,1-4-2009),α-
ποφασίσαμε τα οδοντιατρεία να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες:

Οδηγίες προς ΑΣΘΕΝΕΙΣ και πολίτες: 
• Γενικός πληθυσμός: 
Όταν αισθανθείτε πόνο επικοινωνήστε με τον οδοντί-

ατρό 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   προ-
γραμματιστούν εκ νέου.

Πληθυσμός σε καραντίνα: Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ 
και με τον οδοντίατρό σας για λήψη τηλεφωνικών οδηγι-
ών. 

Ε.Ο.Δ.Υ.: τηλέφωνα 1135 (24ωρη λειτουργία) 
2105212000 

ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
Η Στοματική Υγεία και η καλή Στοματική Υγιεινή  συμ-

βάλλουν στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστή-
ματος. 

Αγαπητοί συμπολίτες, καλούμε όλους να επιδείξουν 
αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Αν δεν υπάρ-
χει απόλυτη ανάγκη ‘’ΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΠΙΤΙ’’, με σκοπό να 
συμβάλουμε όλοι στην καθυστέρηση της εξάπλωσης της 
πανδημίας.

Σε περίπτωση που λάβουμε επικαιροποιημένες οδηγί-
ες, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Για το Δ.Σ.
  Η Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας

    Καλοϊδου Αλίκη    Καλώτας Αναστάσιος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Προσωρινή
 αναστολή λειτουργίας 

γραφείου
Για τον περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας  κορο-

νοϊού το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφά-
σισε, 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“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειο στη Βέροια, ο-
δός Τρύφωνος 3. Τηλ.:
6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το

πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5 στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κίακοντάστο7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
48.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σεοικόπεδο1000τ.μ.,με
θέατοποτάμι,καιταδύο
μαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ  πω-
λείται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο 595
τ.μ.,πάνωστονκεντρικό
δρόμο, 10 λεπτάαπό τη
Βέροια, δίπλα από τον
Αγ.Γεώργιο.Τιμή85.000
ευρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
95τ.μ.,3οςόρ.,καταπλη-
κτικήθέα,ανακαινισμένο,
χωρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκόνια
γύρω-γύρω.Τιμή 45.000
ευρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:
6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο

250 έως1000 τ.μ. γιαα-
ντιπαροχήστηνπόλη της
Βέροιας,εκτόςαποΕργα-
τικέςκατοικίες.Τηλ.:6945
122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία πωλείται οικό-
πεδο2στρέμματα, άρτιο
και οικοδομήσιμο, με νε-
ρό,ρεύμα,σεπολύωραία
θέση.ΤιμήΜΟΝΟ30.000
ευρώ.Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργίνα,
έναντιπαραδοσιακού ξε-
νώνα,πλησίον Γυμνασί-
ου Βεργίνας.Τηλ.: 6974
792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
5.500ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  φάρμα
με συμπύρηνα ροδάκι-
να (ΆνδροςκαιΈβερτ)9
στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζε-

ρίστηνοδόΘεσ/νίκης,
σε τιμήευκαιρίας.Τηλ.:
6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στηνπλατείαΚαπετανί-
δηλόγωσυνταξιοδότη-
σης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΖΗΤΩ για ενοικί-

αση γκαρσονιέρα 40
τ.μ. έως 50 τ.μ. στη
Βέροια, χωρίς έπιπλα.
Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

λιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμε
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πλη-
ροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ.περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.Πληρ.
τηλ.:6981906509.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται ο-
δηγός με γνώσεις πληροφορικής έως 30
ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέ-
ρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στο τηλ.2331071670,ώρες11.00-
13.00.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΠαστέρ8,
ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,
πλήρωςεπιπλωμένη(κρεβάτι,
καναπές,ντουλάπα,σαλονάκι
κενρική θέρμανση και κλιμα-
τιστικό,TV, ηλεκτρική κουζί-
να,ψυγείο, λουτρό κομπλέ).
Πληρ. τηλ.: 6973015833
(08.00-13.00και17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περι-
οχήΒυζαντινόΜουσείο, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος,σεάριστηκατάσταση,
μερικώςεξοπλισμένο,ντουλά-
πα, κεντρικήθέρμανση.Τηλ.:
6930930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανακαι-
νισμένοι,2WCκαι λογικό ε-
νοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.
2331023140&6949087741.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευής,ατομι-
κήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλιματιστικό
,ενοίκιομόνο140€.

Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο240€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ,επίτηςΕληάςενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα80τ.μ.,κατασκευή1976,2υ/δ
,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,2οςόροφος,
ανακαινισμένομερικώς,σεκαλήκατάσταση,σε
οικοδομήπολυτελούςκατασκευής,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,διαθέτει
,κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεανελκυστήρακαινούργιο,260€,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιόρο-

φος ,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
καιμεδύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσί-
γουρα,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιο250€,.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδι-
αθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,ΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,Διπλάτζάμια,
Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά-Τιμή:170€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:106179-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1972και
ανακαινίστηκετο2019.ΔιαθέτειθέρμανσηΚλι-
ματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,
Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια5τ.μ.-Τιμή:230€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο150€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομεδικότου
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Μίσθωμα
τα300€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιαςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4στρ.
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι-
νούργια,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυλωτής
καιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσηςκαιηλια-
κόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζί-
να,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
μεσόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,
ΑνελκυστήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή
,έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προσφέ-
ρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόροφη

οικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιδύοΜπά-
νια.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχειΑπεριό-
ριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ
μεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό ,μεγάλο
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύο
πολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:πολύπροσιτή
από150.000€τώραμόνο120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας42τ.μ.Ισόγειο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Ξύλινα,Πάρκινγκ,Κήπο,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια10τ.μ.-Τιμή:12.000€

Κωδ.12825ΠωλείταιδιατηρητέαΜονοκα-
τοικία85τ.μ.,στοκέντροτηςπόλης,ηοποία
καιχρήζειεπισκευώνκατασκευή1953,2υ/δ,
Ισόγεια,σεοικόπεδο160τ.μ.σεπολύκαλό
σημείο,τιμήμόνο28.000€.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

Πλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε40τ.μ.,1ος
ορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάστασηπροσφέ-
ρεταισε τιμήπροσφοράςστα12000€.Απο-

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίουμε
50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,κατάλληλος
γιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικότίμηματις
40.000€.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙεπαγγελματικήστέγησυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρό-
κειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπότρεις
γραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμια
τεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,ατομικήθέρ-
μανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρτα
εισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπου
αναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο12.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023ΣΤΟΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο
7.5χιλ.κοντάπωλείταιχωραφοοικόπεδο14.100
τ.μ.,απότονκεντρικόδρόμοτρίτοσεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμήαπό140.000€,τώραμόνο
70.000€πραγματικάμισοτιμής,τιμήέκπληξη,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
σεπολύκεντρικόσημείοπάνωστονκεντρικό
δρόμογωνιακόπωλείταιένασπάνιοωραιότατο
οικόπεδογωνιακό617τ.μ.,καταπληκτικόαπό
κάθεάποψη,εντόςσχεδίουπόλεωςμεσ/δ0,8
καιτιμήστα20.000€μόνο.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070τ.μ.,
εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13730-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑστηΡά-
χηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1350τ.μ.εντόςζώνηςάρτιοκαιοικοδομήσιμο
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμήμόνο15.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπεδο
εντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά ,
κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαιοι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαισε
άριστοσημείο ,αλλάκαισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS

GROWERS, Σιδηροδρομικός ΣταθμόςΒέ-
ροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσω-

τερικό141ή147

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,

στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4)κλειστά,στηνοδόΦω-

κίωνος13καιδύο(2)στηνοδόΚαζαντζάκηστον
Προμηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδόΦωκίωνος 13,
Προμηθέας,τιμή5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστην ηλεκτρονική δ/νση:sidiropoulosfert@
gmail.com.

Χημικούς ή
τ εχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρό-
σληψηηΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ

-  Η  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (Α-
ΕΙ) ή ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟ-

ΦΙΜΩΝ(ΤΕΙ)ήΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στονποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμώνπαρα-
γωγής του εργοστασίου της (5ο χλμΑλεξάνδρειαςΚρύ-
ας-Βρύσης,Αλεξάνδρεια).

Απαιτούμεναπροσόντα:καλήγνώσηΗ/Υ,καλήγνώση
Αγγλικής,ανάλογηεμπειρία.ΕπιπλέονγνώσηΓερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί.Αποστολήπλήρους βιογραφικού
έως13/03/2020

- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μη-
χανημάτωνσυσκευασίας τροφίμων.Θασυνεκτιμηθούν:
προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχανολογικέςκαιηλε-
κτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικούυπολογιστή,
αγγλικήςγλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότηταςήδιαβατηρίου)καιβιογραφικόστηνέδρατης
επιχείρησης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

ήσταπαρακάτω:e-mail:info@almifoods.gr
fax:2333027806

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο-

χώραφο που έγινε εφαρ-
μογήσχεδίουπόλεως 6,6
στρέμματα, 60.000 ευρώ
καθαρό, οδόςΑκαδημίας,
100 μέτρα από τοΛύκειο
Μακροχωρίου.Τηλ.: 6979
083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-
ζεται κατάστημα 170 τ.μ.,
πλατείαΜ.Αλεξάνδρεου2,
στάση «Δικράνι», με τρι-
φασικό ρεύμα.Τηλ.: 6979
083821.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλα στα Αστικά. Τηλ.:

6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΟδηγός ταξί,

Μηχανικόςαυτοκινήτων,Ηλε-
κτρολόγος αυτοκινήτων, από
επιχείρηση στη Βέροια για
πλήρηαπασχόληση. Ικανοποι-
ητικηαμοιβή.Τηλ.επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.
Ώρεςεπικοινωνίας::9:00με
18:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ» ζητά
οδηγούςμπετονιέρας, οδη-
γούςεπικαθήμενουκαιχειρι-
στέςαντλίαςσκυροδέματος.
Τηλ.:6948549279&23320
43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπαλληλοςγια
εργαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων,καθώςκαιοδηγός
με επαγγελματικόδίπλωμα.
Πληρ.2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
σέρβιςσεκαφέ-μπαρ.Πλη-
ροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέ-
ροιαπουδραστηριοποιείται
στοχώροτηςενοικίασηςκαι
εγκατάστασηςσκαλωσιών,
αναζητάάμεσατεχνίτεςγια
εργασία. Γιαπερισσότερες
πληροφορίεςοι ενδιαφερό-
μενοιμπορούνναεπικοινω-
νούν στο τηλέφωνο 6947
071526.

ZHTOYNTAI από την
εταιρίαLoukidisPack, νέοι
γιατηστελέχωσηπαραγω-

γής.Τηλ.:2331041794.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανδρόγυνο

για Γερμανία, περιοχή Ντί-
σελντορφ,γιακουζίνα,μελίγες

γνώσειςΓερμανικών.Παρέχεται
ασφάλιση.Τηλ.:2331043537,
πρωινέςώρεςαπό9π.μ.έως
11π.μ.καιαπόγευμα6μ.μ.έ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200τ.μ
50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/τες
34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ90τ.μ2ΔΣΚηλιακος,κόπλαμ.Α.Θ.,αποθ.ελευθεροαπό31/3
300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο,Ν.Νικο-
μήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαραλια
45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€
ΠΛΥΧΡΟΝΟ450τ.μαρτιοοικοδομησομο1650μετρααπόθαλασσα
15000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε1400€ανα
στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–Τεχνικο
Γραφειο25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό150εως
2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα100€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος με εμπειρ ία
στις βιομηχανικές ε-
γκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr.
Τηλ.:6974908278.
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ετώνμεπροϋπηρεσία.Τηλ.:6932627614
&info@coverjeans.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσεφ,ψήστηςκαισερβιτόρος
γιαγνωστόψητοπωλείοτηςΒέροιας.Τηλ.:
2331025170,ώρες9.00π.μ.έως12.00μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σεελληνικόεστιατόριο.ΜΙσθός,ασφάλεια,
διαμονή.Πληρ.τηλ.:6972816816.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-
κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα καιΠ.Ε.Ι. καιπτυχίοΜηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία.Τηλ.
6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHI καινούργιο 250
ευρώ,1 τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγραφείοεπαγγελματικόγερ-
μανικής κατασκευής μεφοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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P Ανοσία λέει της αγέλης στη Βρετανία. Τώ-
ρα αρχίζει το πραγματικό Brexit…

 
P Δεν τη γλιτώνει ο Μπόρις Τζόνσον στο Λονδί-

νο. Εκτός κι αν τρέχει σαν τον Μπεν Τζόνσον.
 
P Καθίστε σπίτι. Έξω κάνει ψόφο!
 
P Η προηγούμενη κυβέρνηση έκλεισε τις τράπε-

ζες. 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 σύ-
ζυγο.

 
P Γαλουχημένοι στην καντίνα, μπείτε τώρα κα-

ραντίνα.
 
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 χειροκρο-

τήματα 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 Τον Απρίλιο λέει έρχεται και αστεροειδής! 

Δηλαδή από κορώνα η από κοτρόνα θα πεθά-
νουμε!

 
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 Με τόσες μέρες κλειστά τα σχολεία είναι 

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 σχε-
δόν έχουν τελειώσει. Μάλλον είναι βλάβη διαρροής 
στην παροχή καυσίμου. Αναμένω οδηγίες…»

«Επανάλαβε μετά από μένα: Πάτερ ημών, ο εν 
τοις Ουρανοίς…»!

Κ.Π.

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 Κυριά-
κος 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 εφέ-
τος 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 οι-
κονομικά 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 δρα-
στηριότητες με προβλήματα λόγω μείωσης του τζίρου.

 «Το κράτος, και όχι η επιχείρηση, αναλαμβάνει να καταβάλει μέρος 
του μισθού των εργαζομένων στους κλάδους που πλήττονται» σημείω-
σε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι όλες οι φορολογικές και ασφα-
λιστικές 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 επιχει-
ρήσεις.

 «Θέλουμε να σώσουμε θέσεις εργασίας. Και κάνω έκκληση στις επι-
χειρήσεις 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 Έ-
νωσης, 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 ιδιω-
τικό 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 προσλαμ-
βάνονται 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 δημό-
σιες υπηρεσίες και υπογράμμισε «οι μαχητές των νοσοκομείων μας αξί-
ζουν 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 ευ-
χαριστώ, σας ευχαριστώ, εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Δεν σας αρκεί 
μόνο ένα χειροκρότημα και ένας δημόσιος έπαινος αλλά και κάτι παρα-
πάνω. Και θα μεριμνήσω προσωπικά για αυτό».

 Απευθυνόμενος στους πολίτες ο πρωθυπουργός είπε ότι το μεγα-
λύτερο όπλο κατά του κορονοϊού παραμένει η καθημερινή μας στάση. 
«Μας το λένε, άλλωστε, και οι γιατροί: «Εμείς μένουμε όρθιοι στα νο-
σοκομεία 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, λοι-
πόν, 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 α-
πομονωμένοι, 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, κυκλοφορώ-
ντας 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-αντί-
σταση, 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 περιο-
ρισμοί. «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 αντι-
μετώπιση της πανδημίας.

 «Η πρώτη βλέπει την υγειονομική απειλή υπό το πρίσμα της οικο-
νομίας, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί όσα θύματα και αν υπάρξουν 
στο μεσοδιάστημα. Είναι η επιλογή των κρατών που αρνούνται τα δυνα-
μικά 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 αγέ-
λης». Η δεύτερη αντίληψη θέτει ως προτεραιότητα την υγεία των κοινω-
νιών, 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 οι-
κονομία οφείλει να είναι «οικονομία πολέμου». Αυτό που βιώνουμε δεν 
είναι «15 μέρες χαλαρών διακοπών» που μόλις τελειώσουν θα επιστρέ-
ψουμε 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 υ-
γιείς για να τα ξαναχτίσουν. Και αυτή ακριβώς είναι η δική μου επιλογή» 
είπε.

 «Πρώτη μου φροντίδα είναι ο άνθρωπος. Κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλ-
ληνας, 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 πει-
θαρχημένοι 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 φιλό-
τιμό 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.


	18_3_20fbig
	180320g
	18_3_20fbig
	180320g
	18_3_20fbig

