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O νέος κορωνοϊός
SARS-COV2
και η λοίμωξη
COVID-19

Ενημερωτικό άρθρο
του ιατρού
Χρήστου Κούτρα

Παιδοψυχολόγος
Αντώνης
Καραβασίλης
στον ΑΚΟΥ 99.6 :
«Καιρός για ποιοτικό χρόνο
μεταξύ γονέων και παιδιών»

Σελ.4

Σελ. 2

10 δισ. Ευρώ, για την αντιμετώπιση της κρίσης

Κυρ. Μητσοτάκης: Επεκτείνεται
το επίδομα των 800 ευρώ
- Κανονικά το δώρο του Πάσχα
Σελ. 5

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κανείς μόνος!!!
-Τηλεφωνικές
γραμμές Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης
Σελ. 6

Από τις 8.00πμ
έως τις 3.00μμ,
θα ανοίγουν,
λόγω κορονοϊού,
τα κρεοπωλεία
της Βέροιας
Σελ. 3
SOS για μια
υπέργηρη στο κέντρο
της Βέροιας

Υγειονομική βόμβα
για τον εαυτό της
και τους ενοίκους
της πολυκατοικίας
Σελ. 3

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ....
Ένα αισιόδοξο
μήνυμα από το
μακρινό χθες
Γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Σελ. 5
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
Ιδρυτής

+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

ΕΤΟΣ:
2020
Μήνας: 3
Εβδομάδα: 12
06.28
Ανατολή Ήλιου:
.37
18
Δύση  Ήλιου:
80-286

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΙ.
+ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜ
θέντων
Αγ. Σάββα αναιρε
Των εν τη Μονή

Ας «ανοίξει» η χρηματοδοτική
στρόφιγγα για να μην
αφανιστεί η αγορά
Σε μόλις λίγες ώρες από την προηγούμενη ανακοίνωση,
ο πρωθυπουργός επανήλθε με το χθεσινό διάγγελμα και
ανέβασε το ποσό των χρημάτων που θα διατεθούν για να
στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Μόλις
χθες από την ίδια στήλη μεταφέραμε την κραυγή αγωνίας
των επιχειρήσεων και εργαζομένων που λειτουργούν
τυπικά, αλλά ψυχορραγούν λόγω μηδενικού τζίρου
και χρειάζονται άμεση στήριξη. Η ανάγκη πλέον για
οριζόντια μέτρα στο σύνολο των επιχειρήσεων, εκτός των
λίγων που σχετίζονται με τρόφιμα και φάρμακα είναι
μονόδρομος. Ο φόβος φυσικά της κυβέρνησης για τα
επακόλουθα καθολικής παύσης πληρωμών από τους
πάντες είναι μεν δικαιολογημένη, αλλά δεν μπορεί να
κράτα κλειστή την χρηματοδοτική στρόφιγγα και να
ανακοινώνει λίγα-λίγα μέτρα, γιατί οι επιχειρήσεις αν
δεν στηριχθούν θα «σκάσουν» μέσα σε λίγες ημέρες.
Αυτή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή και θα πρέπει τα
χρηματοδοτικά κέντρα της Ε.Ε., οι κυβερνήσεις και το
τραπεζικό σύστημα να «ανοίξουν» τις στρόφιγγες γιατί
δεν υπάρχει νόημα να κρατούν «πισινή» όταν κινδυνεύει
να καταρρεύσει το σύνολο της οικονομίας.

Εκδότης - Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Βενιζέλου 10, Βέροια
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

Συνδρομές

Ισπανική γρίππη 1918

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Χρήσιμες συμβουλές μέσω της εκπομπής ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6,
έδωσε ο παιδοψυχολόγος Αντώνης Καραβασίλης, απευθυνόμενος προς τους γονείς
που καλούνται να διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση με τα παιδιά κλεισμένα
μέσα στο σπίτι. Ο κ. Καραβασίλης ανέφερε
φυσικά ότι κάθε παιδί ανάλογα με την ηλικία και τον χαρακτήρα είναι διαφορετική
περίπτωση. Ανέφερε την έννοια του ποιοτικού χρόνου που δεν είχαν οι γονείς λόγω
φόρτου εργασίας πριν τον αυτοπεριορισμό
λόγω κορωνοϊού και τώρα τους δίνεται η
ευκαιρία να συζητήσουν με τα παιδιά τους
για τα ουσιαστικά τους προβλήματα, να μιλήσουν για τα όνειρα και τα σχέδιά τους, να
ανταλλάξουν πληροφορίες για την επικαιρότητα. Παράλληλα υπογράμμισε την σημασία
του να μπει καθημερινό πρόγραμμα που να
ορίζει τις ώρες για διάβασμα, υπολογιστή,
τηλεόραση, για να μην υπάρξουν φαινόμενα «αποβλάκωσης» με ατελείωτες ώρες μπροστά σε μία
οθόνη. Φυσικά η τεχνολογία και τα social media είναι και
σύμμαχος, αφού μέσω βιντεοκλήσεων μπορούν να δουν
και να μιλήσουν με φίλους και συγγενείς που στερούνται
και να έχουν την ευχαρίστηση της ζωντανής επικοινωνίας.
Συμπληρωματικά επιμορφωτικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, μου-

σική, αλλά και ασκήσεις γυμναστικής είναι χρήσιμος και
ευχάριστος τρόπος να περάσουν την ώρα τους. Πάνω απ’
όλα ο κ. Καραβασίλης τόνισε ότι είναι ευκαιρία να ασχοληθούν οι γονείς περισσότερο με τα παιδιά τους και να κάνει
ο καθένας ό,τι τον ευχαριστεί περισσότερο και δεν είχε
πριν τον χρόνο να το κάνει.
(Το βίντεο ολόκληρης της συνέντευξης στο laosnews.gr)

Ξεκίνησε η σκυροδέτηση της Γέφυρας Κούσιου

Παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που
βιώνουμε, το έργο της Γέφυρας Κούσιου προχωρά. Όπως διακρίνουμε στις φωτογραφίες ξεκίνησε χθες η φάση της σκυροδέτησης, η οποία
σύμφωνα με τον Άρη Λαζαρίδη, είναι μια διαδικασία που γίνεται τμηματικά βάσει τεχνικού πρωτοκόλλου και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
προκειμένου να φορτιστεί σωστά η μεταλλική
υποκατασκευή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη φάση, αν
το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, μέχρι τα
μέσα Απριλίου. Στην φωτογραφία διακρίνονται
ο  πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας
και αρμόδιος για το έργο Άρης Λαζαρίδης, ο Γ.Γ.
του δήμου και πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής Κώστας Τσιλογιάννης και ο επιβλέπων
του έργου Ευθύμιος Γκαβανάς.

Προσοχή στις διαδικτυακές απάτες για προϊόντα
που τάχα προστατεύουν από τον κορωνοϊό

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr
Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Ο παιδοψυχολόγος Αντώνης Καραβασίλης μίλησε
για ποιοτικό χρόνο μεταξύ γονέων και παιδιών
και έδωσε συμβουλές μέσα από τον ΑΚΟΥ 99.6

Κορωνοϊός 2020

Αύξηση της διαδικτυακής πώλησης πλαστών προϊόντων τα οποία
υποτίθεται ότι προστατεύουν ή θεραπεύουν από τον ιό COVID-19,
παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η οποία ετοιμάζει κατευθυντήριες
γραμμές για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Κομισιόν, οι ψευδείς ισχυρισμοί αφορούν διάφορα αγαθά όπως μάσκες, καλύμματα και απολυμαντικά
χεριών. Οι εν λόγω «έμποροι» εκμεταλλεύονται την κατάσταση για
να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε
πολύ υψηλές τιμές, ισχυριζόμενοι
π.χ. ότι βρίσκονται σε έλλειψη και έτσι παραπλανούν τους καταναλωτές
στην Ε.Ε..
Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
δίκτυο των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών, ανταλλάσσουν ενεργά πληροφορίες και συνεργάζονται για μια
συνεκτική προσέγγιση καταπολέμησης αυτών των πρακτικών, ώστε οι καταναλωτές να μην εξαπατώνται από ανέντιμους
εμπόρους. Σκοπεύουν επίσης να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές για τις πρακτικές αυτές.
Ας είμαστε λοιπόν υποψιασμένοι και πολύ προσεκτικοί με τους κάθε είδους επιτήδειους που εκμεταλλεύονται πρωτίστως τον πανικό και την ευαίσθητη ψυχολογία του κόσμου σε περιόδους κρίσης!
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Μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό στο Νομό μας

Δ. Μάντσιος: «Στο 100% οι ακυρώσεις
στα ξενοδοχεία της Ημαθίας»
-Θετική κατ’ αρχάς η αναστολή λειτουργίας να δούμε
όμως και τα μέτρα στήριξης» τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων

Η πανδημία του κορωνοϊού χτύπησε βαριά τον τομέα του τουρισμού,
που αποτελεί την «δυνατή βιομηχανία» της χώρας.
Από τις επιπτώσεις δεν εξαιρούνται και τα συναφή επαγγέλματα
και υπηρεσίες στην Ημαθία, όπως είναι τα ξενοδοχεία, που όχι μόνο
υπολειτουργούν, αλλά καλούνται να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και
παράλληλα να επιστρέψουν τις προκαταβολές, αφού στα ξενοδοχεία
της Ημαθίας οι ακυρώσεις έφτασαν στο 100%, καθώς αφορούσαν κρατήσεις δωματίων από σχολικές εκδρομές, από πολιτιστικές και αθλητικές, πανελλήνιες διοργανώσεις, φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις που
έχουν όλες ανασταλεί, ενώ δεν υπάρχει πλέον, ούτε κίνηση εμπορικών
αντιπροσώπων, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν ήδη κλείσει με πολιτική
απόφαση για λόγους προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση
του κορωνοϊού.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας κ. Δημήτρης Μά-

Από τις 8.00πμ έως τις 3.00μμ,
θα ανοίγουν, λόγω κορονοϊού,
τα κρεοπωλεία της Βέροιας
Άλλαξε από χθες το ωράριο
λειτουργίας των κρεοπωλείων της
Βέροιας που προσαρμόζεται στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης
του κορονοϊού και της προστασίας
επαγγελματιών αλλά και καταναλωτών, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της Συντεχνίας Νίκος Κακαφίκας. Σύμφωνα με το νέο ωράριο,
όλα τα κρεοπωλεία της Βέροιας
θα είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως
Σάββατο, από τις 8.00πμ έως τις
3.00μμ.

ντσιος, μίλησε χθες στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του
ΑΚΟΥ 99.6 και μετέφερε την
τραγική κατάσταση του κλάδου
τους ο οποίος δεν συμπεριλαμβανόταν στο πακέτο μέτρων
οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, μια μέρα μετά (χθες Πέμπτη), το Υπουργείο
Τουρισμού ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων μέχρι το τέλος Απριλίου
και ότι θα λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα Νομού.
Η απόφαση του Υπουργείου
βρίσκει σύμφωνους τους ξενοδόχους, όπως τονίζει ο κ. Μάντσιος και ήδη είχε προταθεί η
εκ περιτροπής λειτουργία από
την Ένωσή τους, αλλά, όπως
σχολίασε στον «Λαό» αμέσως
μετά την ανακοίνωση, «πρόκειται για μια κατ’ αρχήν θετική
απόφαση, όμως θα πρέπει να
δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αυτό το
μέτρο». Επόμενο βήμα, οπότε, θα είναι η συνεννόηση μεταξύ των
ξενοδόχων για να δουν διαδικαστικά πώς θα εφαρμοστεί κατά τόπους
η απόφαση, αλλά και τι οικονομική στήριξη, θα έχουν διότι τα έξοδα και
οι υποχρεώσεις προς τρίτους, τρέχουν, εν’ όψει και του Πάσχα.
Η εικόνα στην Ημαθία
Ο τουρισμός είναι πολλαπλασιαστής, για την οικονομία, σύμφωνα
με τον κ. Μάντσιο και ο Νομός μας επενδύει σ’ αυτόν τον τομέα, όμως
σήμερα, με την πανδημία μετράει μεγάλες ζημιές. Σύμφωνα με τα στοι-

χεία της Ένωσης Ξενοδόχων, στην Ημαθία οι ακυρώσεις αγγίζουν το
100% σε όλες τις κρατήσεις, πολλές εκ των οποίων φτάνουν σε βάθος
Μαΐου και οι ξενοδόχοι προσπαθούν σε συνεννόηση με τους πελάτες,
να μεταφερθούν οι ημερομηνίες των κρατήσεων διαφορετικά, εάν αυτό
δεν μπορεί να επιτευχθεί, θα επιστραφούν οι προκαταβολές. «Σε κάθε
περίπτωση, η σύσταση της Ένωσης προς τους ξενοδόχους του Νομού,
είναι να μην πληγεί η καλή εικόνα που χτίζεται τόσα χρόνια, για τη φιλοξενία της Ημαθίας» τονίζει με έμφαση ο κ. Μάντσιος.
Σοφία Γκαγκούση

SOS για μια υπέργηρη στο κέντρο της Βέροιας. Ζει σε άθλιες
συνθήκες και αποτελεί υγειονομική βόμβα
για τον εαυτό της και τους ενοίκους της πολυκατοικίας
Μια απίστευτη ιστορία αποκάλυψαν στην εφημερίδα μας οι κάτοικοι της πολυκατοικίας επί της
οδού Κωττουνίου, στο κέντρο της Βέροιας που αφορά την υπέργηρη Σ.Σ., η οποία ζει μόνη της εδώ
και χρόνια σε πραγματικά άθλιες συνθήκες.
Όπως αναφέρουν στο μισθωμένο διαμέρισμα
που διαμένει είναι κομμένο το νερό και το ρεύμα
και χρησιμοποιεί το κοινόχρηστο φως για να βλέπει, ενώ συγκεντρώνει στον κοινόχρηστο διάδρομο μπουκάλια με νερό. Όλο το σπίτι είναι γεμάτο
σακούλες με τρόφιμα, τα οποία συχνά δεν χωράνε
και τα αραδιάζει και στον κοινόχρηστο διάδρομο,
τα περισσότερα από τα οποία σαπίζουν και είναι
σοβαρή εστία μόλυνσης. Η κατάσταση γίνεται
ακόμη πιο επικίνδυνη από τα κεριά που ανάβει
διαρκώς στον κοινόχρηστο διάδρομο δίπλα από
τις δεκάδες σακούλες και χαρτοκούτια, που αποτελούν κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Η ίδια είναι
σε άθλια κατάσταση, αφού δεν μπορεί να τηρήσει ούτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής και κυριολεκτικά ζει μέσα στα
σκουπίδια και τα περιττώματά της.
Δυστυχώς όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που διαμένει η υπέργηρη, είναι επιθετική και δεν δέχεται
απολύτως καμία βοήθεια, ούτε συνεργάζεται. Τριγυρνάει όλο το βράδυ στους κοινόχρηστους διαδρόμους, κλαίγοντας,
φωνάζοντας και χτυπώντας τις πόρτες των γειτόνων, βγαίνοντας έξω στο δρόμο και ζητώντας να την λούσει κάποιος ή
να την ταΐσει! Επανειλημμένα οι κάτοικοι της πολυκατοικίας έχουν ενημερώσει την υγειονομική υπηρεσία, τις υπηρεσίες του δήμου Βέροιας και της αντιπεριφέρειας Ημαθίας. Με τρία έγγραφα υπομνήματά τους έχουν ενημερώσει από το
2018 και τελευταία στις 25 Φεβρουαρίου 2020 την Εισαγγελέα Βέροιας για να δώσει μια λύση, αλλά δυστυχώς δεν έχει
γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Αναγκάζονται καλούν την αστυνομία, που έχει πλήρη γνώση της κατάστασης, αλλά δυστυχώς
δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κάποιες φορές την έχουν πείσει οι αστυνομικοί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες, αλλά επέστρεψε και πάλι συνεχίζοντας τα ίδια.
Χθες το μεσημέρι για μία ακόμη φορά ήταν στο δρόμο και φώναζε. Βγήκε ο κόσμος στα μπαλκόνια και σε λίγο ήρθαν άντρες της ΔΙΑΣ, με γάντια και μάσκες για να την γυρίσουν στο σπίτι της. Στην άρνησή της κάλεσαν ασθενοφόρο και συνέχιζε να μην θέλει να πάει ούτε στο νοσοκομείο. Τελικά πείσθηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας, ωστόσο αυτό δεν είναι λύση, πόσο δε μάλλον μια τέτοια περίοδο που η πανδημία του κορωνοϊού είναι διαρκής απειλή. Η υγειονομική βόμβα που υπάρχει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, με μια υπέργηρη γυναίκα που πιθανότατα να χρειάζεται μόνιμη ιατρική βοήθεια και παρακολούθηση, χρειάζεται άμεση παρέμβαση
των αρμόδιων υπηρεσιών καταρχάς για την αξιοπρεπή διαβίωση της γυναίκας, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας και των οικογενειών που ζουν στην ίδια πολυκατοικία.
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O νέος κορωνοϊός SARS-COV2
και η λοίμωξη COVID-19
Ενημερωτικό άρθρο
του ιατρού Χρήστου Κούτρα*
Οι κορωνοϊοί είναι σημαντικά παθογόνα για
τα ζώα και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο. Υπάρχουν
επτά (7) συνολικά κορωνοϊοί που μπορούν να
μολύνουν τον άνθρωπο. Αφθονούν στο περιβάλλον ανάμεσα στα πουλιά και τα θηλαστικά, με τις
νυκτερίδες ως ξενιστές να έχουν μέγιστη ποικιλία
γονοτύπων.
Είναι γνωστό ότι οι κορωνοϊοί προκαλούν
συνήθως ήπιες νοσήσεις όπως κοινό κρυολόγημα και γαστρεντερίτιδες. Εξαίρεση στις ήπιες
νοσήσεις αποτελούν οι επιδημίες SARS (20022003) με υπαίτιο τον ιό Urbani Sars-COV ~ 9,5%
θνητότητα και επίκεντρο την Κίνα και την επιδημία
MERS (2012-2014) με θνητότητα ~34,5% και
επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία. Οι επιδημίες αυτές περιορίστηκαν και δεν προκάλεσαν στη συνέχεια επανεμφανίσεις.
Ο νέος κορωνοϊός γενετικά συσχετίζεται με τον SARSCOV. Η τωρινή επιδημία είναι η 3η επιδημία από κορωνοϊό
του 21ο αιώνα και ξεκίνησε από την Κίνα τον Δεκέμβριο
2019 στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei στην Κίνα.
Η επέκτασή της ήταν ραγδαία στην Κίνα και στη συνέχεια
διεσπάρη πρακτικά σε όλες τις ηπείρους με εξαίρεση την
Ανταρκτική.
Η μετάδοση του νέου κορωναϊού είναι πολύ πιο εύκολη
σε σχέση με τη γρίπη. Μεταδίδεται κυρίως δια των αναπνευστικών σταγονιδίων με το βήχα και το φτάρνισμα και
εμμέσως με το άγγιγμα μολυσμένης επιφάνειας από μολυσμένα άτομα και στη συνέχεια αγγίγματος δια των χεριών
του στόματος, της μύτης ή των ματιών. Δεν έχουμε ενδείξεις
μέχρι τώρα μετάδοσης του ιού μέσω αέρα σε μεγάλες αποστάσεις.
Η διάγνωση γίνεται σε πιστοποιημένα εργαστήρια με την
εξέταση PCR για τον ιό SARS-COV2. Προς το παρόν τα
γρήγορα tests δεν είναι πιστοποιημένα.
Η μολυσματικότητα είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή
της εποχικής γρίπης και υπολογίζεται ότι κάθε ένας που
είναι μολυσμένος μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε πάνω από
τρία (3) άλλα άτομα. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται
να έχει θνητότητα 2,3%. Η θνητότητα αυξάνει σημαντικά σε
άτομα τρίτης ηλικίας (Η=65-80) και τέταρτης ηλικίας (Η>80).
Ευπαθείς ομάδες επίσης είναι οι έχοντες χρόνια νοσήματα (
καρδιακά, αναπνευστικά κλπ.) και οι ανοσοκατασταλμένοι.
Η παγκόσμια κοινότητα αντέδρασε με προσπάθειες περιχαράκωσης των επιδημιών. Τα μέχρι τώρα συνεχιζόμενα
μέτρα περιορισμού της επέκτασης δεν είναι τόσο δραστικά
όσο υπολογίζαμε και έτσι η επέκταση της επιδημίας συνεχίσθηκε και εξελίχθηκε σε πανδημία. Οι προβλέψεις είναι ότι ο
ιός αυτός θα παραμείνει ως αίτιο αναπνευστικών λοιμώξεων
και θα επανεμφανίζεται όπως η εποχική γρίπη ή θα περιοριστεί και δεν θα προκαλέσει επανεμφανίσεις με επικρατέστερο μέχρι στιγμής σενάριο την πρώτη εκδοχή.
Τα μέτρα πρόληψης στην κοινότητα είναι:
1) πλύσιμο των χεριών επιμελές και τακτικό με οινόπνευμα τουλάχιστον 60% , ιδιαίτερα όταν αγγίζουμε δημόσιες
επιφάνειες.
2)κάλυψη με χαρτομάντηλο σε βήχα, φτάρνισμα και αποφυγή αγγίγματος προσώπου
(μάτια, μύτη, στόμα)
3)να κρατούμε αποστάσεις από τους γύρω μας, να μη
κάνουμε χειραψίες και εναγκαλισμούς.
4)αποφυγή συνωστισμού ιδιαίτερα σε χώρους όπου δεν
υπάρχει επαρκής αερισμός, αποφυγή πολυπληθών κοινωνικών συναναστροφών.
5)καθαρισμός και απολύμανση αντικειμένων και επιφα-

νειών.
6)Ο ασθενής να φορά μάσκα για να μη μολύνει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται με απόλυτη προσήλωση.
Εύλογη είναι η ανησυχία και η αγωνία της κοινωνίας.
Όλοι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να διατηρούμε
πάντα την ψυχραιμία μας. Πρέπει τις οδηγίες των ειδημόνων να τις κάνουμε κτήμα μας και να τις ακολουθούμε
ευλαβικά διατηρώντας πάντα την ψυχραιμία μας. Απαιτείται
ουσιαστική και συνειδητή συμμόρφωση του ευρύτερου
πληθυσμού στις οδηγίες αυτές και προσαρμογή του τρόπου
ζωής μας στις υπάρχουσες συνθήκες.
Πρέπει να βάλουμε ανάχωμα σ ’αυτή τη σοβαρή απειλή
για τη δημόσια υγεία και να καθυστερήσουμε την πανδημία
δίνοντας έτσι χρόνο στους ερευνητές να αναπτύξουν αποτελεσματικά φάρμακα ή και εμβόλια εναντίον του ιού. Η λήψη
μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο είναι η πλέον σοφή επιλογή.
Η απάντηση της παγκόσμιας κοινότητας στην πανδημία
πρέπει να είναι η εξής:
1)Να κινητοποιήσει πόρους(υλικά, ανθρώπινους, επιστημονικούς) με παράλληλη χρηματοδότηση των ευάλωτων
πτωχών χωρών.
2) Μέτρα εντοπισμού και απομόνωσης ύποπτων κρουσμάτων και ιχνηλάτηση των επαφών τους αποτελούν ενδεδειγμένες πρακτικές δημόσιας υγείας.
3)Συμμόρφωση του παγκόσμιου πληθυσμού και ικανότητα προσαρμογής σε τέτοιες συνθήκες.
4) Αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας και των
εμπλεκόμενων στη διαχείριση της πανδημίας, με επαγγελματισμό και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει θέσει
τρεις προτεραιότητες:
Α) προστασία εργαζομένων στην υγεία
Β) προστασία ευπαθών ομάδων (υπερήλικες, ασθενείς
με υποκείμενα
σοβαρά νοσήματα και ανοσοκατασταλμένοι)
Γ) υποστήριξη ευάλωτων πτωχών χωρών
Τελειώνοντας, μέχρι τώρα δεν υπάρχει αποδεδειγμένη
δραστική θεραπεία, όμως φαίνεται μάλλον να έχουν κάποια
δράση υπάρχοντα φάρμακα για τη θεραπεία άλλων παθήσεων όπως το AIDS (αναστολείς πρωτεασών-kaletra) και
η ελονοσία (χλωροκίνη). Πολλά υποσχόμενο φάρμακο που
δοκιμάζεται είναι η remdesivir. Αρκετά ακόμη φάρμακα δοκιμάζονται παγκοσμίως. Το εμβόλιο θα χρειασθεί το λιγότερο
10 μήνες αν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι μελέτες που διεξάγονται αυτήν τη χρονική περίοδο.
Η αυστηρή προσήλωση στους κανόνες και η υπεύθυνη
στάση πολιτείας και πολιτών είναι τα όπλα μας ενάντια σ’
αυτή την πανδημία. Είναι δύσκολα σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα περιλαμβανομένης και της χώρας μας τα δρακόντεια μέτρα που ελήφθησαν στην Κίνα για τον περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού.
Η κυβέρνηση θα πρέπει
να εντείνει τις προσπάθειες για περισσότερες
ΜΕΘ και θαλάμους αρνητικής πίεσης. Θα πρέπει
επίσης να είναι έτοιμη να
λάβει πρόσθετα μέτρα όταν υπάρξει ανάγκη και
εφόσον το προτείνουν οι
ειδικοί επιστήμονες.
*Ο γιατρός, παθολόγος κ.Χρήστος Κούτρας, είναι Συντονιστής
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, του Γεν.
Νοσοκομείου Ημαθίας
(μονάδα Βέροιας)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κανείς μόνος!!!
- Τηλεφωνικές γραμμές
Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης
Ο κοροναϊος covid-19
είναι μία νέα πραγματικότητα που έχει εισβάλλει στη
ζωή μας, προκαλώντας ανατροπές στον τρόπο που
βιώνουμε την καθημερινότητά μας.Η αντίληψη της
επικινδυνότητας προκαλεί
συναισθήματα αγωνίας,φόβου και άγχους με αποτέλεσμα πολλές φορές να
οδηγούμαστε σε συμπεριφορές πανικού.Η ανησυχία
για τον εαυτό μας αλλά και
για τους αγαπημένους μας
ανθρώπους σε συνδυασμό
με την μακρόχρονη παραμονή στο σπίτι μπορεί να πυροδοτήσει συναισθήματα αβοήθητου,απογοήτευσης και
θλίψης.Λαμβάνοντας υπόψιν όλες αυτές τις εξελίξεις λόγω της πανδημίας του κορωναϊου
και με αίσθημα επιστημονικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης,το Γενικό Νοσοκομείο
Ημαθίας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για ενεργοποίηση τριών τηλεφωνικών γραμμών
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης προς εξυπηρέτηση των πολιτών του νομού Ημαθίας.
Γραμμές Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης:
Μονάδα Βέροιας τηλ:2331351302
Μονάδα Νάουσας τηλ:2332350144
ΚΕΦΙΑΠ:2331350413
Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικών γραμμών:9:00πμ-13:00μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΕΕ:
Anti-Covid-19 Ομάδα
Πληροφόρησης και
Υποστήριξης Εργαζομένων
Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας, όπως αυτή του κορωνοϊού, είναι μια πρωτόγνωρη
κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει έκτακτα δεδομένα επείγοντος χαρακτήρα τα οποία
επηρεάζουν ιδιαίτερα και την αγορά εργασίας, συνεπώς και τους όρους και συνθήκες παροχής εργασίας των εργαζομένων.
Όπως ανακοινώνει το Εργατικό Κέντρο Βέροιας, η ΓΣΕΕ με το σύνολο των δομών της
θα διαθέτει με αμεσότητα και εγκυρότητα το σύνολο των οδηγιών και των διευκρινήσεων
που δίνονται.
Δημιουργεί την ANTI-COVID-19 Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων και μέσα από την ειδική σελίδα και την ειδική φόρμα θέτει στη διάθεση των εργαζομένων το σύνολο των δομών της για πληροφόρηση, αλλά και υποβολή καταγγελιών, διαφυλάσοντας την ανωνυμία εκείνων που κάνουν την καταγγελία, αφού ήδη έχουν εμφανιστεί
φαινόμενα εργοδοτικών αυθαιρεσιών.
Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε ατομική και συλλογική επαγρύπνηση για τη
διαχείριση των συνεπειών της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με την άμεση ενημέρωση
και εμπλοκή των πρωτοβάθμιων σωματείων, των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών για τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και τα εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν.
Το link για την ειδική σελίδα: https://gsee.gr/?page_id=36762
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ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ....
Ένα αισιόδοξο μήνυμα από το μακρινό χθες
Γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Στα παλιά ευρύχωρα παραδοσιακά σπίτια όπου συνήθως ζούσαν οικογένειες τριών και πλέον
γενεών μαζί, υπήρχε το πιό ευρύχωρο και επίσημο δωμάτιο, το
λεγόμενο «υποδοχή», που χρησίμευε συνήθως για τους επισκέπτες, κατά τις ημέρες των εορτών.
Τόσο στους τοίχους της «υποδοχής» όσο και στους υπόλοιπους
χώρους του σπιτιού κυριαρχούσαν τα χειροποίητα κεντήματα
με διακοσμητικά στοιχεία από την φύση ή αναπαραστάσεις
σκηνών της υπαίθρου, φιλοτεχνημένα με μεράκι κυρίως από
τις μεγαλύτερες γυναίκες της οικογένειας.
Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος εργόχειρα, οι «πάντες» όπως
ονομάζονταν, σκέπαζαν και διακοσμούσαν τις επιφάνειες
των τοίχων. Υπήρχαν και τα μικρότερα σε έκταση εργόχειρα,
οι «καλημέρες», που συνήθως αναρτώνταν κοντά στην έξοδο
του σπιτιού.
Επρόκειτο για κεντήματα με διακοσμητικά στοιχεία κυρίως
άνθη, περικοκλάδες και ωδικά πουλιά που περιέβαλλαν την
επίσης περίτεχνα κεντημένη λέξη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ», σαν ένα
μήνυμα χαιρετισμού και αισιοδοξίας για την νέα ημέρα που
ξεκινούσε.
Σε ορισμένες «καλημέρες» υπήρχε ενσωματωμένος και
ένα μικρός καθρέπτης που υποδείκνυε διακριτικά στον κάθε
εξερχόμενο από το σπίτι, να έχει την αισιόδοξη όψη που μετέδιδε το μήνυμα της «καλημέρας».
Συνήθως υπήρχαν αναρτημένα στους τοίχους και κεντήματα με άλλες παροιμιώδεις φράσεις της καθημερινότητας.
Στην «υποδοχή» ωστόσο του παλιού παραδοσιακού σπιτιού σε περίβλεπτη θέση ήταν αναρτημένο ένα κεντρικό περίτεχνο εργόχειρο που τα διακοσμητικά στοιχεία του περιέβαλλαν την σημαντική φράση «ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ»
Συνήθως αυτή η φαινομενικά απλοϊκή φράση παραπέμπει
στην πηγαία λαϊκή σοφία που παρηγορεί τον άνθρωπο όταν
του συμβαίνει κάτι ανεπιθύμητο.
Η καταγωγή της φράσης ανευρίσκεται από τα αρχαία
χρόνια στην μακρινή ανατολή και ανασύρεται από τους εκεί
μύθους και λαϊκές παραδόσεις, που έγιναν γνωστά στη δύση

ιδιαίτερα μετά την ελληνιστική ιστορική περίοδο.
Μετά την πάροδο αιώνων η φράση «ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ» αναζωπυρώθηκε κατά τον 19Ο και 20ο αιώνα στον
πολιτικό λόγο, στην λογοτεχνία και βέβαια στην λαϊκή τέχνη.
Οι δυναμικές γιαγιάδες και μητέρες που αποτελούσαν τον
συνδετικό κρίκο κάθε οικογένειας, προσπαθούσαν να κρατήσουν την συνοχή της, σε ιστορικά κρίσιμες και αναστατωμένες
περιστάσεις που προκαλούσαν επικίνδυνους κραδασμούς.
Ήταν εποχές που χαρακτηρίστηκαν από πολεμικές καταστάσεις, αξεπέραστες οικονομικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές ανασφάλειες, μαζικές μεταναστεύσεις και
θανατηφόρες επιδημίες που εξόντωναν ολόκληρες κοινωνίες,
ενώ τα θεραπευτικά μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή
ήταν ανεπαρκέστατα.
Μπροστά σε αυτές τις εξαιρετικά απειλητικές για την συνοχή των οικογενειών καταστάσεις, οι γιαγιάδες και οι μητέρες
ανέπτυσαν την δυνατότητα που είχαν να εμπνέουν στα μέλη
τους την αισιοδοξία, για τις καλύτερες ημέρες που νομοτελειακά θα ακολουθούσαν μετά τις κρίσεις.
Κορυφαία έκφραση αυτής της εμπνεόμενης αισιοδοξίας
ήταν η φράση ότι, αργά η γρήγορα, λιγότερο η περισσότερο επώδυνα, «ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ» που αποθανατίστηκε στα
παραδοσιακά εργόχειρα του παλιού παραδοσιακού σπιτιού.
Η ανάμνηση εκείνης της παραμερισμένης από τα σύγχρονα ερεθίσματα φράσης, επανέρχεται ισχυρή με αφορμή την
πανδημία του κορωνοϊού που κυριαρχεί στην τηλεοπτική, ψηφιακή και γραπτή ειδησεογραφία, ανά τον κόσμο
Οι ακριβείς υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις δεν έχουν καταγραφεί εκ του ασφαλούς ακόμα,αφού
το φαινόμενο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, με αποτέλεσμα να
εκδηλώνεται μια γενικότερη έκφραση ανασφάλειας και πανικού σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη.
Η διαφορά από τις θανατηφόρες επιδημίες άλλων εποχών
έγκειται στο γεγονός ότι στη σύγχρονη εξελιγμένη εποχή οι
υγειονομικές υπηρεσίες, οι διοικητικές αρχές και οι πολιτικές
ηγεσίες βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία και συντονισμό, καλύπτοντας όλες τις παραμέτρους του επιδημικού φαινομένου.
Η έγκυρη, έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του κοινού και κάθε πολίτη, από τις αρμόδιες πηγές, μέσω των
ευρέως διατιθέμενων σήμερα τεχνικών μέσων, εμπνέει στον
καθένα την δικαιολογημένη αισιοδοξία που παρέχει η γνώση.
Ήδη ο κάθε πολίτης δέχεται συνεχώς οδηγίες για την καθημερινή του συμπεριφορά κατά την διάρκεια της κρίσης, ώστε
να εξέλθει με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια από αυτήν.
Η ευλαβική τήρηση των οδηγιών είναι που θα βοηθήσει τον καθένα να ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα την γενικότερη
κρίση, ώστε να μπορέσει επιτυχώς να αντιμετωπίσει τις αναπόφευκτες προκλήσεις της επόμενης
ημέρας.
Έτσι θα επιβεβαιωθεί και η αισιόδοξη φράση που έρχεται από
το πολλαπλά δυσχερέστερο παρελθόν, ότι «ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ».
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10 δισ. Ευρώ, για την αντιμετώπιση της κρίσης

Κυρ. Μητσοτάκης:
Επεκτείνεται το
επίδομα των 800 ευρώ
- Κανονικά το δώρο του Πάσχα

«Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά
μας. Πήραμε νωρίτερα από άλλες
χώρες δραστικά
μέτρα για να μειώσουμε τη διάδοση
του ιού, αλλά δεν
ξέρουμε ακόμα πόσο αποτελεσματικά
θα είναι.
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι
καθοριστικές και
για τη χώρα μας.
Είναι στο χέρι μας
να αποδειχθούν
σκληρές και περίπλοκες αλλά όχι εφιαλτικές.
Σας ζητώ, λοιπόν, να μη γκρεμίσουμε τώρα
όλα όσα χτίσαμε το τελευταίο διάστημα.
Στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα να θάψουν τους νεκρούς τους. Κι όμως εδώ διακρίνω, από ορισμένους, έναν αδικαιολόγητο
εφησυχασμό. Δεν θα τον ανεχτώ» τόνισε ο
πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό μήνυμά του.
Έχει εξαντληθεί το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού που μπορεί να πάρει η
κυβέρνηση
«Κάνω έκκληση στους πολίτες να ακούν
μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις. Τα fake
news κάνουν κακό στην υγεία, σωματική και
ψυχική.
Το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού
που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση έχει σχεδόν εξαντληθεί. Το κακό θέλει έναν κρίκο
δίπλα του για να απλωθεί. Και αυτή την αλυσίδα του τρόμου μπορούμε να τη σπάσουμε
αν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν μείνουμε
σπίτι, αποφεύγοντας όλες τις περιττές επαφές.
Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη:
Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική
υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε!» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός
Περίπου 10 δισ. το πακέτο των μέτρων Επεκτείνεται το επίδομα των 800 ευρώ
«Υστερα από 10 χρόνια κρίσης, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα, ανακοινώνω ότι ο Προϋπολογισμός του Κράτους αναθεωρείται. Έτσι,
πέραν των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψους 3,8 δισ., θα διατεθούν ακόμη
περίπου 3 δισ. για τη στήριξη της οικονομίας
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τουλάχιστον άλλα τόσα από τον ανασχεδιασμό
του ΕΣΠΑ.
Μιλώ, δηλαδή, για περίπου 10 δισ., χωρίς τις προβλέψεις για την παροχή πρόσθετης ρευστότητας στις επιχειρήσεις από τα
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Κατά συνέπεια, μπορώ σήμερα να ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός
των 800 ευρώ έως τα τέλη Απριλίου και σε
όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που
εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση του
τζίρου τους» είπε ο πρωθυπουργός.
Κανονικά το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους που το δικαιούνται
«Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο
ακέραιο από όλους τους εργοδότες προς
όλους τους εργαζόμενους, όπως ακριβώς
το δικαιούνται. Ο ακριβής χρόνος καταβολής
του θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια
Υπουργεία» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός
στο μήνυμά του, για να συμπληρώσει: .
«Σε κάθε περίπτωση, έκτακτο δώρο Πάσχα θα πάρουν φέτος οι ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές μπλούζες: Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας αλλά και οι
υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας, που
δουλεύουν νυχθημερόν για να κρατήσουν
όλους μας υγιείς».
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Δήμος Βέροιας: Μέτρα
προστασίας της Δημόσιας
Υγείας με απολύμανση
Δημοτικών κτιρίων
Ο Δήμος Βέροιας με αίσθημα ευθύνης προς τους δημότες
και τους εργαζόμενους, εφαρμόζοντας τα μέτρα προστασίας
της Δημόσιας Υγείας ενάντια στον κορονοϊό COVID-19, ολοκλήρωσε την Τρίτη 17 Μαρτίου τον 1ο κύκλο της απολύμανσης όλων των Δημοτικών κτιρίων του.
Από την Παρασκευή 20 Μαρτίου ξεκινά η απολύμανση
των Γυμναστηρίων, των ΚΑΠΗ και των Γραφείων της Διοίκησης του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΑ. Σε εύλογο χρονικό
διάστημα θα ακολουθήσουν οι χώροι που δεν βρίσκονται τις
ημέρες αυτές σε λειτουργία .

Συμβουλευτική και
ψυχολογική υποστήριξη
στους δημότες από το Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Βέροιας
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια
των υποστηρικτικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανακοινώνει ότι
παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους
κατοίκους του Δήμου και ειδικά στις ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες.
Η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας θα παρέχει καθημερινά τηλεφωνική υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καλούν στο τηλέφωνο 2331353826, από Δευτέρα έως
Παρασκευή κατά τις ώρες 09.00-13.30.
Στόχος είναι η εμψύχωση και η 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 κορωνοϊού.

Πρόσκληση για αιμοδοσία
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη
Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», λόγω της σοβαρής μείωσης
των αποθεμάτων αίματος που έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός και ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας, καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του σωματείου να
προσφέρουν αίμα για την τράπεζα αίματος του συλλόγου.
Η μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Νάουσας έχει μεταφερθεί στον χώρο «Καμίνι», λειτουργώντας καθημερινά 9:0013:00 και 17:00-19:00, με ραντεβού στο 2332059200.
Συνεχίζουμε να προσφέρουμε το δώρο της ζωής στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Αγροτικός Σύλλογος
Γεωργών Βέροιας:
«Πουθενά οι αγρότες
στα οικονομικά μέτρα
της Κυβέρνησης»
Με αφορμή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, σε
επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας επισημαίνει την απουσία αναφοράς στον
κλάδο των αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, δεν έχουν αποζημιωθεί από
τις περσινές καταστροφές και πολλοί δεν έχουν πληρωθεί
καν τις παραγωγές τους του 2019. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου έχει ως εξής:
«Ο Αγροτικός Σύλλογος για τις ημέρες κορωνοϊού που
διανύουμε στην Ελλάδα του 2020, εφιστά την προσοχή
σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους αγρότες μας. Η
προσοχή μας είναι στραμμένη στους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά και σε
όλο τον κόσμο που αγωνιά για τις επιπτώσεις, τόσο στην
υγεία όσο και στην οικονομία του. Διαπιστώνουμε μια αντικειμενική από την μεριά δυσκολία, αλλά και μια σωστά
επιβεβλημένη απαγόρευση, μιας και οι αγρότες μας αλλά
και οι εργάτες γης από την φύση της εργασίας τους, “είναι
υποχρεωμένοι να βρίσκονται συνήθως έξω”. Διότι είναι ανάγκη αφενός να φροντίσουν για τις ανοιξιάτικες εργασίες
στα κτήματά τους, στις οποίες πολλές φορές είναι δεδομένο ότι χρησιμοποιούν εργατικά χέρια, ή και να εργάζονται
σε ομάδες (κλαδέματα, αραιώματα κλπ), και αφετέρου
να παλέψουν για να διαχειριστούν τους ορθούς περιορισμούς για τον κορονοϊό, την δεινή οικονομική κατάσταση
στην οποία έχουν περιέλθει τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας
της υψηλής φορολόγησης – ασφάλισης, του εμπάργκο,
των χαμηλών τιμών, των καταστροφών εξαιτίας των καιρικών φαινομένων.
Από την άλλη, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λαμβάνει
(και ορθά πράττει) μια σειρά μέτρων για την προστασία
της υγείας του πληθυσμού, αλλά και μια σειρά οικονομικών μέτρων για όλους τους κλάδους που πλήττονται
οικονομικά (επίσης ορθά πράττει) εξαιτίας της κρίσης του
κορωνοϊού.
Σε όλα αυτά τα μέτρα όμως δεν είδαμε αναφορά στον
κλάδο των αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, δεν έχουν αποζημιωθεί από
τις περσινές καταστροφές, πολλοί δεν έχουν πληρωθεί
καν τις παραγωγές τους του 2019, δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε ειδικά μέτρα προστασίας, αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις αυξημένες
ανάγκες της καλλιέργειας, δεν ξέρουν αν πρέπει να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους καθαρά για λόγους προστασίας ή οικονομικής αδυναμίας.
Εκτός από όλα αυτά καινούριες ζημιές από παγωνιές,
άρχισαν να εμφανίζονται, καινούριες δυσκολίες σε ότι
αφορά τους εργάτες γης. Όσον αφορά αυτούς που είναι
ήδη εδώ, και οι οποίοι για λόγους προστασίας δυσκολεύονται, αλλά και για όσους δεν έχουν έρθει από τις πατρίδες τους ακόμη, λόγω κλειστών συνόρων, θα λείψουν
τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο από την διαδικασία της
καλλιέργειας.
Τεράστια ζητήματα λοιπόν ανακύπτουν για τα οποία άμεσα διεκδικούμε απαντήσεις, προτάσεις και λύσεις, κάτω
από το πρίσμα της δικαιοσύνης και του σωστού καταμερισμού στην κοινωνία, των επιπτώσεων της ίωσης του
κορωνοϊού, την οποία όλοι οι πολίτες με την ίδια αγωνία
αντιμετωπίζουμε».
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Kαλάθι Αγάπης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια των δράσεων αλληλεγγύης και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα καταστήματα
τροφίμων ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ
ΑΓΑΠΗΣ».
Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία είναι
απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπορους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας.
Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δείξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαιτούν.
Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε.
Συγκέντρωση τροφίμων στα Σούπερ Μάρκετ :
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΙΕΡΙΩΝ 63

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Παρατείνεται η ισχύς
εγκριτικών αποφάσεων
για ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα και
επίδομα στέγασης

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοΐού εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπονται τα
εξής:
«Άρθρο 7
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης- Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης
- Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας,
νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους
τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων
του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος
έτους.
- Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας,
νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα
Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες
μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
-Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των
παρ. 1 και 2.»
Κατά συνέπεια, και για τα δύο προγράμματα, παρατείνεται για ένα μήνα η ισχύς των αιτήσεων, που πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο μήνα Μάρτιο, προκειμένου να μειωθεί η προσέλευση κοινού στις υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, έχει ήδη εγκριθεί νέα αίτηση, τότε αυτή εξακολουθεί να ισχύει.
Επίσης, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση απευθείας από τους αιτούντες και μετά τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, τότε
αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. Τέλος, εάν ο δικαιούχος
έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί
αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν ήδη ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτό μήνυμα στον
αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.
Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων περιορίζεται
στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την
πάροδο του εξαμήνου), όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς
Taxis, καθώς και στις περιπτώσεις τεκμηρίωσης πραγματικής κατάστασης
όταν η αίτηση έχει μπει σε αναστολή.
Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας –Υγείας – Εθελοντισμού
Ευστάθιος Κελεσίδης

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας:
Στο 1ο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βέροιας,
θα γίνονται οι αιμοληψίες
για την κάλυψη αναγκών σε αίμα
Από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Βέροιας, ανακοινώνονται τα εξής:
«Αγαπητοί μας Αιμοδότες
Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, από Παρασκευή 20-3-2020
θα εκτελούνται αιμοληψίες στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι
από το Δημοτικό Σχολείο). Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9πμ-13μμ. Παράλληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει το
υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας της Αιμοδοσίας.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Βέροιας για την άμεση ανταπόκριση στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτή την κρίσιμη φάση
όπου οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες θα ανταποκριθείτε άμεσα , εξασφαλίζοντας με την συνδρομή σας, την επάρκεια αίματος που χρειάζονται.
Πληροφορίες στο τηλ:2331029600 - Αιμοδοσία Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας
Ο διοικητής Γ.Ν. Ημαθίας
Ηλίας Γ. Πλιόγκας
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Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας: Απαραίτητη
η λήψη οικονομικών και άλλων μέτρων για
την αγροτική παραγωγή, λόγω κορωνοϊού
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν,
αναπροσαρμόζει τα καθημερινά δρομολόγιά του από 12-3-2020 έως 25-3-2020.

Α

πό τον
πρόεδρο
και τα
μέλη του ΔΣ του
Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας,
γνωστοποιούνται
τα εξής:

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,   10:30,  
11:30, 12:30,   13:30, 14:30, 15:30Τ,   16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

«Ο Πρωτογενής
τομέας, η αγροτική
παραγωγή, είναι το
φάρμακο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας όταν ο φόβος της οικονομικής
ύφεσης ελλοχεύει λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού.
Η Ελληνική κυβέρνηση πράττοντας σωστά,
λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων πρόληψης για
τους έλληνες πολίτες όσον αφορά τον Κορωνοϊό, θα πρέπει να λάβει υπόψη της, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση ο
έλληνας αγρότης καθώς μετά το κλείσιμο των
συνόρων και τις προβλέψεις για παγκόσμια οικονομική ύφεση, δεν είναι λίγα τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η αγροτική παραγωγή.
Δυσκολίες στις συναλλαγές λόγω του ότι υπολειτουργούν οι υπηρεσίες (ΟΣΔΕ, Ασφαλιστική
ενημερότητα, δάνεια κ.α.), τα όποια προβλήματα
προκύψουν στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι δυσκολίες που θα προκύψουν από το κλείσιμο των
συνόρων και έχουν να κάνουν με την έλλειψη
εργατών γης, καθώς στη δενδροκαλλιέργεια απαιτείται μεγάλος αριθμός εργατικών χεριών και
το μεγαλύτερο ποσοστό εργατών προέρχονται
από τη γειτονική Αλβανία με ότι συνεπάγεται
αυτό και τέλος η έλλειψη ρευστότητας σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, οδηγούν τους
αγρότες σε αδιέξοδο.
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η λήψη οικονομικών και άλλων μέτρων από την κυβέρνηση.
Άξιον αναφοράς το οποίο δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε, και εκφράζοντας την
λύπη μας, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε στον
αγροτικό κόσμο και την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, την
απαξίωση και τον αποκλεισμό αγροτικών συλλόγων (Δεν ενημερωθήκαμε) από τη διαδικασία
σύστασης της Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων.
Αναμένουμε άμεσα, τις απαραίτητες ενέργειες του ΥΠΑΑΤ έστω και ετεροχρονισμένα».

Φαρμακεία
Παρασκευή 20-3-20209

13:30-17:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 2331029101
21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 22331067530

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Μάρτιος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 16-3-2020 μέχρι 22-32020 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφω
νητής βλαβών: τηλ. 2331021814.
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Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611

Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

διαμερίσματα από 70

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

ωραία θέση. Τιμή ΜΟ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

1ος όρ., με εξωτερική

ΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

σκάλα, σε οικόπεδο 595

6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

τ.μ., πάνω στον κεντρι-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κ ό -

ΖΗΤΩ για ενοι-

στημα 63 τ.μ. με πατά-

κό δρόμο, 10 λεπτά από

πεδο στη Μέση Βέ-

κίαση γκαρσονιέρα

ρι και υπόγειο στη Βέ-

τη Βέροια, δίπλα από

ροιας, 6 στρέμματα,

40 τ.μ. έως 50 τ.μ.

ροια, οδός Τρύφωνος

τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή

τιμή 130.000 ευρώ

στη Βέροια, χωρίς

3. Τηλ.: 6944 024468.
ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοι-

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.

με νερό, ρεύμα, σε πολύ

85.000 ευρώ, συζητήσι-

(συζητήσιμη). Κιν.:

έπιπλα. Τηλ.: 6939

μη. Τηλ.: 2310 864983

6972913645 κ. Τάσος.

581580 κ. Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κία περίπου 175 τ.μ.,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

ν τ ρ ο το υ Δ ι α β α το ύ

Παστέρ 8, ρετιρέ,

το πάνω κατοικήσιμο

σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,

οικόπεδο 205 τ.μ., α-

γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,

και το ισόγειο αποθή-

καταπληκτική θέα, α-

ξία 5.500 ευρώ. Τηλ.:

πλήρως επιπλωμένη

κες, σε οικόπεδο 1,5

νακαινισμένο, χωρίς

6942 067283.

(κρεβάτι, καναπές,

& 6941 422004.

στρέμμα, θερμοκήπιο,

ασανσέρ, ατομική θέρ-

αμπελώνας, περι-

μανση, κουφώματα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

φραγμένο, 3ΔΣΚWC.

ενεργειακά, μπαλκό-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τηλ.: 6987 473349.

νια γύρω-γύρω. Τιμή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί

45.000 ευρώ, συζητήσι-

στην οδό Θεσ/νίκης, σε

μη. Τηλ.: 6992 769850.

τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6989

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., με υπό-

ντουλάπα, σαλονάκι

592585.

γειο 75 τ.μ. και οικόπε-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

στην πλατεία Καπετανίδη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο

λόγω συνταξιοδότησης.

Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πω-

250 έως 1000 τ.μ. για

λείται μονοκατοικία 80

αντιπαροχή στην πόλη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

τ.μ. σε οικόπεδο 1000

της Βέροιας, εκτός α-

τ.μ., με θέα το ποτάμι,

πο Εργατικές κατοικίες.

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.

και τα δύο μαζί ή με-

Τηλ.: 6945 122583.

μονωμένα. Τηλ.: 6981
058526.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευκαιρία πωλείται

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-

οικόπεδο 2 στρέμματα,

λείται μονοκατοικία δύο

άρτιο και οικοδομήσιμο,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

Τηλ.: 6972 670817.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐδη, κοντά στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

κενρική θέρμανση και

κτρική κουζίνα, ψυγείο,

κλιματιστικό, TV, ηλε-

λουτρό κομπλέ). Πληρ.

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.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 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

τηλ.: 6973015833 (08.0013.00 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

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 €

ΕΡΓΑΣΙΑ

γωνιακό, δίπλα στα Αστικά.
Τηλ.: 6946 740621.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
6980 760244.

στο χώρο της ενοικίασης και

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέ-

εγκατάστασης σκαλωσιών,

ταξί, Μηχανικός αυτοκινή-

ροια που δραστηριοποιείται

αναζητά άμεσα τεχνίτες για

των, Ηλεκτρολόγος αυτοκιστη 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 σκυροδέ-

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

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 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός

νήτων, από επιχείρηση

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-

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 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,

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 €

ματος. Τηλ.: 6948 549279
& 23320 43050.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για εργαστήριο επεξεργασίας κρεάτων, καθώς και
οδηγός με επαγγελματικό
δίπλωμα. Πληρ. 23320
42608.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι κ ο π έ λα για σέρβις σε καφέ-μπαρ. Πληροφορίες:
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.
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εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6947 071526.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου
με γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για
την παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.:
6974 312313, 6974 814606.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-

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

ζει 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.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά,
μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973
473304..
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος, κοι-

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-

νωνική, αξιοπρεπής, αναζητά σύντροφο έως 68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά για μία ουσιαστική σχέση ζωής.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6996
202971.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβα-

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.

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.

ρή 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.

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 Στις 29 Μαρτίου
αλλάζει η ώρα και θα
μείνουμε σπίτι μια ώρα
παραπάνω…
P Για τα νέα μέτρα
της κυβέρνησης, απόψε
στις 9 το βράδυ βγαίνουμε και χειροκροτάμε τους
λογιστές.
P
Για όλη την
προηγούμενη δεκαετία.
Η δια βίου μάθηση τούς
βγάζει το καπέλο.
P Απαγορεύονται
λέει οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων. Να δείτε
που είναι όλα στημένα για να μην πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.

πουργοί.

P Συγνώμη, επιστρεπτέα είναι μόνον η προκαταβολή;

P Με τόσες μέρες σπίτι μαζί, στα θύματα
υπολογίστε ένα ακόμη: ή εγώ ή αυτή.

P Κανονικά θα έπρεπε να ήταν και η σύζυγος,
μετά την προκαταβολή.

P Αν η πείνα και η νύστα είναι στα συμπτώματα, έχω κορωνοϊό διαρκείας.

P Μετά το κλείσιμο των συνόρων από την
Ε.Ε., κλείνει τα σύνορά της και η Τουρκία με την
Ευρώπη. Παίζει να δουλευόμαστε μεταξύ μας.

P Είσαι με την αγάπη στο σαλόνι με το στανιό, κι ο Κυριάκος σού λέει ότι είμαστε σε πόλεμο. Καλώς τονα κι ας άργησε.
P

Αόρατος εχθρός; Στραβομάρα έχεις άνθρωπέ
μου; Καθόλου φαντασία δεν έχουν αυτοί οι πρωθυ-

P

Θετικός στον κορωναϊό ο Αλέξης Παπαχελάς.
Εμείς θέλουμε από της Φαίης.

P

Τελικά σπίτι έχω και πιζάμες.

P

Μένουμε λέει σπίτι μας και με κλειστά τα σύνορά μας. Όλοι έχουμε τις αυταπάτες μας.

P Βγήκαν όλοι να μας προτείνουν τι να
κάνουμε στο σπίτι για να περνά η ώρα: βιβλία,
ταινίες, μουσική, συζητήσεις, δουλειές. Κανείς
δεν πρότεινε το κυριότερο: ύπνος.
P

Και φαΐ κανείς. Όλοι στη δίαιτα είμαστε.

P Εμείς αυτά τα πειράματα με την ανοσία
της αγέλης τα κάναμε το 1981.

P

Και:
Λέει ο Παππούς στον Τοτό:
«Θέλω να μου βρεις το μπλε χάπι οπωσδήποτε
και εγώ για κάθε χάπι που θα μου φέρνεις θα σου
αφήνω στο πορτοφόλι σου κρυφά 50€!»
Κάνεις μια γύρα ο Τοτός στη γειτονιά και του
φέρνει ένα μπλε χαπάκι.
Την άλλη μέρα κοιτάει στο πορτοφόλι του και
βρίσκει 350€. «Ο παππούς τα έχασε…», σκέφτηκε.
Πάει λοιπόν, τον βρίσκει και του λέει:
«Αφού είχαμε συμφωνήσει 50 ευρώ. Γιατί μου
έβαλες 350 στο πορτοφόλι;»
Κι ο παππούς απαντάει:
«Εγώ 50 έβαλα. Τα 300 τα έβαλε η γιαγιά σου!»
Κ.Π.

Συνελήφθη και αθωώθηκε στο αυτόφωρο η κομμώτρια
που άνοιξε το κατάστημα της στο Διαβατό Βέροιας
Προχθές(Τρίτη) το απόγευμα γύρω στις 5, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας συνέλαβαν κομμώτρια, διότι λειτουργούσε το κομμωτήριό της στο Διαβατό Βέροιας, κατά παράβαση του σχετικού μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων προς αποφυγή και περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κομμώτρια συνελήφθη και με εντολή εισαγγελέα κρατήθηκε το βράδυ, ενώ οδηγήθηκε χθες(Τετάρτη) με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας για να δικαστεί. Ενώπιον του δικαστηρίου επικαλέστηκε ότι πήγε στο κατάστημά της λόγω έκτακτης βλάβης, ενώ επικουρικά ανέφερε στο δικαστήριο ότι είναι χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών και μάλιστα το ένα με πρόβλημα αναπηρίας. Τελικά το δικαστήριο αθώωσε την κομμώτρια.

Σφοδρό τρακάρισμα χθες στη διασταύρωση
των οδών Πιερίων και Θωμαΐδου της Βέροιας

Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην διασταύρωση των οδών Πιερίων και Θωμαίδου, όταν, μικρό ΙΧ μάρκας Peugeot, μαύρου χρώματος με οδηγό νέο άντρα περίπου 30 ετών και έναν
συνεπιβάτη, που κατευθυνόταν από την οδό Ανοίξεως προς την οδό Πιερίων, πέρασε το άνοιγμα μπροστά από το ξενοδοχείο Μακεδονία και εισερχόμενο στην οδό Πιερίων συγκρούστηκε με ένα βυσσινί επίσης μικρό Ι.Χ.
μάρκας Nissan, το οποίο οδηγούσε άνδρας περίπου 65-70 ετών, που ερχόταν από την οδό Πιερίων για να στρίψει προς την οδό Θωμαίδου.
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σχεδόν μετωπικά, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα, ευτυχώς όμως οι οδηγοί δεν έπαθαν τίποτα σοβαρό. Ο συνεπιβάτης του μαύρου Ι.Χ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από τον ασφαλιστή του μαύρου Ι.Χ. που ήταν παρών, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, αλλά ο συνεπιβάτης αισθάνθηκε κάποια ενόχληση πιθανότατα από τον αερόσακο που
άνοιξε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έφτασε αμέσως περιπολικό της Τροχαίας και δύο οχήματα οδικής βοήθειας, για να φορτώσουν τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα, που προφανώς ήταν αδύνατο να κινηθούν.
Σημειωτέον ότι το σημείο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο αφού για να στρίψει όχημα από την Πιερίων προς την ανηφόρα της Θωμαίδου κάνει στροφή 180ο, η κίνηση είναι αυξημένη τις περισσότερες ώρες της ημέρας και
χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

