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Μετά το πρώτο κρούσμα 
στην Βέροια μήπως να 

μαζευτούμε περισσότερο; 
  Η ανακοίνωση του πρώτου επιβεβαιωμένου 
κρούσματος στην Ημαθία και συγκεκριμένα στην 
Βέροια είναι πλέον γεγονός. Οι λεπτομέρειες 
πλέον έχουν μικρή σημασία και ικανοποιούν μόνο 
την περιέργεια. Ωστόσο θα κριθεί τις επόμενες 
ημέρες αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος τήρησε τους 
κανόνες αυτοπεριορισμού και δεν ήρθε σε επαφή 
με πολύ κόσμο προκειμένου να διασπείρει τη 
νόσο. Επομένως έρχεται για μια ακόμη φορά στο 
προσκήνιο η απόλυτη ανάγκη για αυτοπεριορισμό 
και «μάντρωμα» στο σπίτι. Τέλος οι ευγένειες 
«μένουμε σπίτι». Από δω και πέρα για να το 
καταλάβουμε, αφού η εικόνα της πόλης την Τρίτη 
θύμιζε μια καθημερινή φυσιολογική ημέρα με 
“φουλ” κίνηση για τα νέα δεδομένα, και πολλούς 
να έχουν στο ένα χέρι βεβαιώσεις και στο άλλο να 
στέλνουν SMS για να μπορούν να είναι συνεχώς 
έξω. Σπουδαίο κατόρθωμα!!! Με απλά ελληνικά 
και με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης να πρέπει 
επιτέλους να το ξυπνήσουμε, λέμε «μαντρωθείτε 
σπίτι και μην διανοηθείτε να σουλατσάρετε ένεκα 
της 25ης Μαρτίου»!!!
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Συγκλονιστικόσκίτσο
απότονΙταλόΜΙΝΟ

Ανκαιτοδιαδίκτυοέχεικατακλιστείαπόεικόνεςκαιβίντεο
πουσχολιάζουνταπερισσότερατηνπανδημίατουκορωνοϊού
καιτηνκαραντίναμεσκωπτικήδιάθεση,ωστόσοσταθήκαμεσε
ένασκίτσοτουγνωστούΙταλούσκιτσογράφουMINO,πουσυ-
γκλονίζει.Οδιασωληνωμένοςπαππούς,πουβρίσκεταιμόνος
στοκρεβάτιενόςνοσοκομείου, φέρνειστομυαλότουμνήμες
απότιςαγκαλιέςκαιταγέλιαμετονμικρόεγγονότου,πουδεν
γνωρίζει αν θα μπορέσει να τον ξαναγκαλιάσει, ενώδάκρυα
κυλούναπόταμάτιατου.

ΕπιτέλουςκλειστάτηνΚυριακήτασούπερμάρκετ
καιμενέοωράριο

ΤηνπροσεχήΚυριακή29Μαρτίου 2020,
σύμφωναμεανακοίνωση της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου καιΠροστασίας Κατανα-
λωτή του υπουργείουΑνάπτυξης και Επεν-
δύσεων, τα καταστήματα λιανικήςπώλησης
τροφίμωνθαπαραμείνουν κλειστά. Σίγουρα
ήτανκάτιεπιβεβλημένο,αφούδενμπορείνα
προτρέπει η κυβέρνηση τον κόσμο ναμένει
στοσπίτικαιναέχεικυριακάτικατασουπερ-
μάρκετ ανοιχτά.Να λάβουμε υπόψηότι και
οι εργαζόμενοι  του συγκεκριμένου κλάδου
έχουν εξαντληθεί και καταπονηθεί αυτές τις
ημέρεςκαιχρειάζονταιξεκούραση.

Επίσης,όπωςενημερώνειηΓενικήΓραμ-
ματεία, από τηνΠέμπτη 26.3.2020 έως και
Σάββατο 25.4.2020, τοωράριο λειτουργίας
τωνκαταστημάτωνλιανικήςπώλησης τροφί-
μωνδιαμορφώνεταιωςεξής:

-ΔευτέραέωςΠαρασκευήαπό7:00έως21:00
-Σάββατοαπό7:00έως20:00

Συστάσεις των λογιστών Ημαθίας στους πελάτες τους,
για την εξυπηρέτηση όλων…

Ταέχουν«παίξει»,κατάτοκοινώςλεγόμενο,οιλογιστέςκαιοιεργαζόμενοισελογιστικάγραφείααπότονκαταιγισμό
εγκυκλίων καιπράξεωννομοθετικώνπεριεχομένων τις τελευταίεςημέρες λόγω τηςπανδημίας και ενώδενπρολαβαί-
νουν,ούτεναταμελετήσουνκαλάκαλά,έχουννααπαντούνκαιστιςεύλογεςερωτήσειςκαιαπορίεςτωνπελατώντους.
Γιαναμπορέσουνναμπουνσεμιασειράτανέααπρόσμεναδεδομένα,ηΈνωσηΦοροτεχνικώνΗμαθίας(Ε.Φ.Ε.Ε.)
ενημερώνει:

«Μέσασεμιαεβδομάδαέχουνδημοσιευτείενενήντατέσσερις(94)εγκύκλιοι/αποφάσειςκαιτέσσερις(4)πράξειςνο-
μοθετικούπεριεχομένουπουαφορούντονκορωνοϊό.

Γιατηνκαλύτερηεξυπηρέτησηόλων,όπωςκαταλαβαίνετε,δενείναιδυνατόνναπαίρνετετηλέφωνοόποτεδιαβάζετε
κάτισεκάθετελευταίοblogήσεκάθεsiteήόποτεβλέπετεκάτιστηντηλεόραση.

Όλαταπαραπάνωθέλουνπροσεκτικήμελέτηατελείωτωνωρών.Ό,τιχρειαστείναγίνεικαιαφοράτησυγκεκριμένη
συγκυρίαδεθαγίνειούτεαπόμόνοτου,ούτεαυτόματα.Οπότε,πέρααπόταemailπουλαμβάνετεοιεργοδότεςκάθε
τόσο,θακληθείτεναδώσετετηνεντολήσαςπροκειμένουναγίνουνοιαπαραίτητεςεργασίεςκαιηλεκτρονικέςυποβολές.
Έωςτότε#menoumespiti!»

Β.Παπαδόπουλος:Ηπολιτείαναανταμείψει
τοπροσωπικόκαθαριότηταςτωνδήμωνπουδίνει

τηνδικήτουμάχη
«Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα 

εξωτερικά συνεργεία του δήμου Βέροιας και ειδικότερα 
στο προσωπικό καθαριότητας».Αυτές ήταν οι πρώτες
κουβέντες του αντιδημάρχου καθαριότηταςΒασίληΠα-
παδόπουλου, όταν του ζητήσαμε ναμαςμιλήσει για την
κατάστασηστην υπηρεσία καθαριότηταςστις ειδικέςσυν-
θήκες που βιώνουμε.Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στην
καθαριότηταείναιεξοικειωμένοιμεταγάντιακαιτηνμάσκα,
ωστόσοαυτήτηνπερίοδοτηςπανδημίαςμεζήλοεκτελούν
το λειτούργημα της καθαριότητας και συμβάλουνστην ε-
μπόδισητηςδιασποράςτου ιού.«Ρισκάρουν»,είπε,έστω
καικαθ’υπερβολήοαντιδήμαρχος, τονεαυτό τουςκαι τις
οικογένειές τους, αλλά συναισθάνονται την σημασία του
λειτουργήματός τους και υπηρετούν το κοινωνικόσύνολο.
Τέλοςοκ.Παπαδόπουλοςανέφερεότιτοκράτοςθαπρέπει
ναανταμείψει τοπροσωπικό καθαριότητας τωνδήμωνμε
μια έκτακτη οικονομική βοήθειαως ελάχιστηαναγνώριση
τηςτεράστιαςπροσφοράςτουςσεπερίοδοπανδημίας.

Η Ελληνική
Ένωση Τρα-
πεζών ανακοί-
νωσε πως δεν
θ α  υ πά ρ χ ε ι
κανένας περι-
ορισμός στ ις
αναλήψεις με-
τρητών,  στ ις
τράπεζες. «Δεν
υ π ά ρ χ ε ι  ο -
πο ιοσδήποτε
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς
ως προς τ ις
ελεύθερες α-
ναλήψεις με-
τρητών και οι
συναλλασσόμε-
νοι δύνανται να
αναλαμβάνουν
όποιαποσά επιθυμούν από τους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς τους», διευκρινίζει ακόμη, στην ανακοίνωση της.
«Ειδικότερα, για λόγους συμμόρφωσης του τραπεζικού
τομέαστουςτεθέντεςπεριορισμούςκαιγιαλόγουςδιαφύ-
λαξηςτηςδημόσιαςυγείας,οισυναλλασσόμενοιθαπρέπει
ναχρησιμοποιούντηχρεωστικήτουςκάρταγιααναλήψεις
μέχριποσού400 ευρώημερησίως. Γιαποσάυψηλότερα

των400 ευρώ, και εφόσον οι συναλλασσόμενοι δεν επι-
θυμούν να επιλέξουν ταΑΤΜ, οι αναλήψεις μπορούν να
γίνονται και από τα ταμεία», αναφέρεται επίσης.Ωστόσο
σήμερα λόγωπληρωμής των συντάξεων, αλλά και της
ανησυχίαςτουκόσμουγιαπεριορισμόστιςαναλήψεις,πα-
ρατηρήθηκεαυξημένηκίνησηστακαταστήματατωντραπε-
ζών, όπωςφαίνεται χαρακτηριστικά καιστηνφωτογραφία
απόκατάστηματηςοδούΒενιζέλουστηνΒέροια.

«Κανένας περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών», 
ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών
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Από Βορίδη και Βεσυρόπουλο
Άμεσα έκτακτα μέτρα για εργατικά χέρια σε χωράφια, 
διαλογητήρια και κονσερβοποιεία, ζητά η Κοινοπραξία 

Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας
Έκτακτα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος που προκύπτει 

από την έλλειψη εργατικών χεριών στα χωράφια, στα διαλογητήρια και 
στα κονσερβοποιεία, ζητά με χθεσινή της επιστολή προς τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και τον υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο, η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Πα-
ραγωγών Ημαθίας, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, τότε η 
ευθύνη της κυβέρνησης θα είναι άμεση και αποκλειστική. 

Η Κοινοπραξία ζητά ώστε οι δικαιούχοι κοινωνικού επιδόματος 
αλληλεγγύης να μπορούν να εργαστούν εποχικά με εργόσημο χωρίς 
να φορολογούνται και να μην χάνουν το επίδομα (αν αρνούνται την ερ-
γασία να το χάνουν), όπως και να μπορούν να απασχοληθούν Αλβανοί 
με τρίμηνη τουριστική βίζα. Μαζί με την αξιοποίηση μεταναστών από το 
κέντρα φιλοξενίας, η Κοινοπραξία πιστεύει ότι θα φέρουν άμεση ανα-
κούφιση στο πρόβλημα.

Αναλυτικότερα στην επιστολή της η Κοινοπραξία αναφέρει:
Κατ’ επανάληψη έχουμε δημοσιοποιήσει εδώ και δύο χρόνια, το 

σοβαρό πρόβλημα που έχει ο πρωτογενής τομέας των πυρηνοκάρπων 
στην εύρεση εργατικών χεριών για τις εργασίες στα χωράφια , στα δια-

λογητήρια και στα κονσερβοποιεία . Πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται 
με την πρόσφατη κρίση της ασθένειας από τον κορωνοιό. Προειδοποι-
ούμε ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα έκτακτα μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος , τα οποία είναι εφικτό να ληφθούν στα πλαίσια της Πα-
νευρωπαικής αλλά και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης , τότε η ευθύνη 
της Κυβέρνησης θα είναι άμεση και αποκλειστική . 

Ζητούμε :
α) Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), να 

μπορούν να εργάζονται σε αγροτικές εργασίες του πρωτογενούς τομέα 
ή τυποποίησης και μεταποίησης με εργόσημο , μέχρι 70 ημερομίσθια, 
χωρίς να χάνουν το επίδομα και χωρίς το εν λόγω εισόδημα να φορο-
λογείται (πράγμα που εκ των πραγμάτων γίνεται λόγω χαμηλού εισοδή-
ματος) . Ρύθμιση αυτού του τύπου είναι συνέχεια αντίστοιχης ρύθμισης 
που πετύχαμε με την προηγούμενη Κυβέρνηση η οποία έδινε την δυνα-
τότητα να πραγματοποιούνται έως 70 ημερομίσθια χωρίς να χάνεται η 
κάρτα ανέργου μακράς διάρκειας , απλά να αναστέλλεται προσωρινά η 
ισχύς της .

β) Σε δικαιούχους του επιδόματος ΚΕΑ , εφ όσον αρνηθούν την 

προσφορά εργασίας σε τρείς εργοδότες και εφ όσον με Νοσοκομειακή 
βεβαίωση δεν κρίνονται ακατάλληλοι για εργασία . τότε το επίδομα να 
διακόπτεται .

γ) Να διαμορφωθεί άμεσα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα εξυ-
πηρετήσει τα ανωτέρω προτεινόμενα μέτρα .

δ) Να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης σε Αλβανούς πολίτες που 
έρχονται με τρίμηνη τουριστική βίζα να απασχοληθούν νόμιμα με ερ-
γόσημο , έτσι ώστε με την άρση της απαγόρευσης από την Αλβανική 
Κυβέρνηση εμείς να είμαστε έτοιμοι.

Τα ανωτέρω μέτρα σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που κατα-
βάλουμε σε συνεργασία με την Κυβέρνηση , τα Υπουργεία Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και της Μεταναστευτικής Πολιτικής για 
την χρησιμοποίηση μεταναστών από τα κέντρα φιλοξενίας , πιστεύουμε 
θα προσφέρουν άμεση ανακούφιση στο πρόβλημα που ήδη διαφαίνεται 
ότι θα είναι τεράστιο .

Είμαστε στη διάθεσή σας , για συνεργασία και κοινές προσπάθειες 
για την διάσωση της αγροτικής μας παραγωγής και την προστασία του 
αγροτικού εισοδήματος.

Το πρώτο θετικό κρούσμα κορωνοϊού στην Ημαθία καταγράφηκε χθες στον επίσημο χάρτη του 
ΕΟΔΥ προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες, αφού μέχρι στιγμής ο Νομός μας εμφανιζόταν  χωρίς διαπι-
στωμένο κρούσμα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πρόκειται για άντρα περίπου 50 ετών από τη 
Βέροια, ο οποίος είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Ο 50χρονος που παρουσίασε τις πρώτες 2-3 μέρες πυρετό, 
επισκέφθηκε το  νοσοκομείο και έδωσε δείγμα για το τεστ, το αποτέλεσμα του οποίου βρέθηκε θετικό. 
Όπως ο ίδιος δήλωσε, μετά την επιστροφή του, παρέμεινε σε καραντίνα αρκετές ημέρες και εκτιμάται 
ότι πιθανόν να  έχει ξεπεράσει την φάση επικινδυνότητας της νόσου, ενώ η σύζυγος και το παιδί του εμ-
φανίζονται καλά στην υγεία τους. Ωστόσο έχει κληθεί και η οικογένειά του να δώσει δείγμα για τεστ και 
ιχνηλατούνται οι επαφές του, για να διαπιστωθεί τυχόν μετάδοση του ιού.

Έξι παραβάσεις και πρόστιμα χθες στην Ημαθία
Εν τω μεταξύ, παρά το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, χθες παρατηρήθηκε κινητικότητα στη 

Βέροια κυρίως έξω από τράπεζες, Ταχυδρομείο κ.α, αλλά και στην κυκλοφορία αυτοκινήτων, κατά τις 
μεσημεριανές κυρίως ώρες. Το γεγονός ότι μέσα σε μία ημέρα σε όλη τη χώρα στάλθηκαν 1,3 εκατ. 
SMS και συμπληρώθηκαν βεβαιώσεις διπλές και τριπλές ανά πολίτη που αιτιολογούσαν αντίστοιχες 
εξόδους, καταδεικνύει ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμα καταλάβει την έννοια της άσκοπης μετακίνησης και 
του λόγου της απαγόρευσής της. Από τους ελέγχους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, βεβαιώθη-
καν χθες 6 παραβάσεις του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας, με τα αντίστοιχα πρόστιμα των 150 
ευρώ.

Από αυτές, οι 3 ήταν στη Βέροια, ένας πεζός και δύο οδηγοί και 3 οδηγοί αυτοκινήτων στην περιοχή 
της Αλεξάνδρειας.

Πρώτο θετικό κρούσμα κορωνοϊού στη Βέροια, 
σε 50χρονο που ταξίδεψε στις ΗΠΑ

-Ιχνηλατούνται οι επαφές του
-Έξι παραβάσεις μετακινήσεων και πρόστιμα χθες σε Βέροια και Αλεξάνδρεια

Πάνω από 5 ώρες η «επιχείρηση» στο διαμέρισμα 
της υπέργηρης στην Κωττουνίου

Ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε το με-
σημέρι της Τρίτης 24 Μαρτίου, παρουσία 
Ειρηνοδίκη για την υπόθεση με την υπέρ-
γηρη της οδού Κωττουνίου στη Βέροια. Να 
θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί το δημοσίευ-
μα του ΛΑΟΥ την Παρασκευή 20 Μαρτίου 
«SOS για υπέργηρη στο κέντρο της Βέροι-
ας», που προφανώς ευαισθητοποίησε και 
κινητοποίησε τον μηχανισμό των αρμόδιων 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στις 13.15 της 
Τρίτης, με την συνδρομή της αστυνομίας, 
ανθρώπους από την «Βοήθεια στο σπίτι» 
και ασθενοφόρο ξεκίνησαν για να μεταφέ-
ρουν την υπέργηρη στο νοσοκομείο και 
να προχωρήσουν σε καθαρισμό και απο-
λύμανση του διαμερίσματος της. Αρχικά η 
υπέργηρη έμενε κλειδωμένη στο σπίτι της 
και αρνήθηκε να συνεργαστεί. Χρειάστηκε 
μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η συνδρομή κλειδαρά για να ανοίξουν την πόρτα και με την παρουσία μιας ανιψιάς της να πεισθεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ακολούθησε γύρω στις 2 το μεσημέρι μια 
«επιχείρηση» που διήρκεσε μέχρι τις 6.330 το απόγευμα και συμμετείχε συνεργείο της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Βέροιας με απορριμματοφόρο και το φορτηγάκι για την μεταφορά των ογκωδών, καθώς και συνερ-
γείο ιδιώτη για τον καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Επί 4 και πλέον ώρες κατέβαζαν σακούλες με ότι μπορεί να φανταστεί ο καθένας και αποτελούσαν πραγματική εστία μόλυνσης. Τώρα πια απομένει να δούμε τι θα 
γίνει με την αβοήθητη υπέργηρη, η οποία σίγουρα θα χρειαστεί ειδική μέριμνα και φροντίδα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιστρέψει και πάλι μόνη της στο διαμέρισμα, γιατί θα επαναληφθεί η ίδια κατάσταση. 



Από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Stand up Comedy, on Line στην 
ιστοσελίδα του Χώρου Τεχνών

Η Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δή-
μου Βέροιας  (ΚΕΠΑ) αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες και 
πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας ,  την 
ανάγκη για εκτόνωση , αλλαγή σκέψης , ψυχαγωγία και 
δημιουργική δράση κατ’ οικον,   μα πάνω απ’ όλα   πιστή 
στους σκοπούς της  , προσαρμόζει το πρόγραμμά  της στις 
παρούσες συνθήκες και προτείνει σε συνεργασία με την Art 
On the Road  live διαδικτυακές δράσεις  , που απευθύνο-
νται σε όλα τα ηλικιακά groups  …

1η δράση : Stand up Comedy και  αυτοσχεδιασμοί   από 
τους διασημότερους Έλληνες comedians !

Ηλικιακό γκρουπ που απευθύνεται : Έφηβοι …αλλά και 
όσοι αισθάνονται έτσι ..

Έναρξη : Τετάρτη 25/3 , ώρα 21.45 , #free  μέσα από τη 
σελίδα μας ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑ Σ 

Κάθε βράδυ στις 21.45, οι γνωστότεροι Έλληνες κωμικοί 
– youtubers , θα παρελαύνουν  από τη σελίδα του Χώρου Τεχνών, όπου θα παρουσιάσουν ένα μίνι 
σόου, αποτελούμενο από αυτοσχεδιασμούς, διάδραση με το κοινό και φυσικά άφθονο σχολιασμό της 
τρέχουσας επικαιρότητας. Εσείς δεν έχετε παρά να πατήσετε  “like”  στη σελίδα μας για να λαμβάνετε 
τις ειδοποιήσεις και να μείνετε συντονισμένοι τη συγκεκριμένη ώρα στις οθόνες του υπολογιστή, του 
τάμπλετ ή του κινητού σας.

O Λάμπρος Φισφής  και ο Δημήτρης Μακαλιάς , ο Άγγελος Σπηλιόπουλος , o Γιώργος Ρούσσος και 
ο Αριστοτέλης Ρήγας βάζουν τα δυνατά τους για λίγο «φως»  …Εμείς , μένουμε σπίτι ! 

Είμαστε εδώ , είμαστε μαζί, είμαστε δυνατοί!
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 

«Μένουμε σπίτι – Παραμένουμε Δημιουργικοί» 
Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 
τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

και καλωσόρισαν την Άνοιξη 
Με δημιουργική διάθεση οι μαθητές της β΄ γυ-

μνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας τίμησαν 
την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 2020 και καλωσόρι-
σαν την Άνοιξη αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία στο 
πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, καθώς τα 
σχολεία είναι κλειστά στο πλαίσιο των μέτρων που 
πήρε το Υπουργείο Παιδείας κατά της εξάπλωσης 
του κορονοϊού στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο του μα-
θήματος της λογοτεχνίας με αφορμή το ποίημα του 
Ζακ Πρεβέρ «Βγαίνοντας απ΄ το σχολειό» οι μαθητές 
της β΄ γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 
ήρθαν σε επαφή με το καλλιτεχνικό κίνημα του υπερ-
ρεαλισμού και προσέγγισαν τα βασικά του γνωρί-
σματα. Η προσφυγή στο φανταστικό, στα όνειρα και στην τύχη τους πρόσφερε ερεθίσματα και έμπνευ-
ση. Αξιοποιώντας, λοιπόν, τις τεχνικές της αυτόματης γραφής υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης κα-
θηγήτριας, Χαράς Σκουμποπούλου, πραγματοποίησαν το δικό τους «υπερρεαλιστικό» ταξίδι. Άφησαν 
τη φαντασία τους ελεύθερη και με διάθεση δημιουργικότητας συνέθεσαν τα δικά τους ποιήματα - φυγή 
από ό,τι τους καταπιέζει ταξιδεύοντας με το αγαπημένο τους μουσικό όργανο και μετατρέποντας το σε 
μεταφορικό μέσο.Αρχικά τα ποιήματά τους αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο της τάξης.  Το επόμενο βήμα 
ήταν η παρουσίαση των ποιημάτων τους στο μαθητικό ραδιόφωνο - European School Radio σε ειδική 
εκπομπή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Με την 
αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων - εφόσον τα σχολεία είναι κλειστά - οι μαθητές κλήθηκαν να επενδύ-
σουν με εικόνες αλλά και με κατάλληλη μουσική τα ποιήματά τους αλλά και των συμμαθητών τους είτε 
δημιουργώντας πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις είτε επιλέγοντας από άλλους καλλιτέχνες αλλά και να 
προχωρήσουν στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού - βίντεο. 

Άνθισαν τα μουσικά όργανα
Οι μαθητές  προσκλήθηκαν, επίσης, να στολίσουν με άνθη τα μουσικά τους όργανα και να στείλουν 

φωτογραφίες! Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η αξιοποίηση των δημιουργικών εργασιών των μα-
θητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας προκειμένου οι μαθητές να συνεχίσουν να είναι 
δημιουργικοί! Οι καθηγητές συγχαίρουν τους μαθητές του σχολείου για τη δημιουργική τους διάθεση 
και τους ευχαριστούν για τη συνεργασία τους!
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Του Μάκη Δημητράκη

Δύο κοσμοϊστορικά 
γεγονότα γιορτάζουμε 
σήμερα.

Το ένα από αυτά άλ-
λαξε την όψη της ανθρω-
πότητας!

Το άλλο άλλαξε την ό-
ψη της Ελλάδας μας!

Είναι τέτοια η μορφή 
και τόση η σημασία των 
δύο αυτών γεγονότων, 
είναι τόσες και τέτοιες οι 
συνέπειές τους, ώστε κα-
νένας απολύτως Έλλη-
νας, όπου κι αν κατοικεί, 
δεν έχει το δικαίωμα να 
μη συμμετέχει σ’ αυτόν 
τον εορτασμό και να μη 
συγκινηθεί στη θύμησή 
τους!

Η 25η Μαρτίου είναι 
η μεγαλύτερη ημέρα της 
θρησκείας και του Έ-
θνους.

Είναι το ταυτόχρονο 
πανηγύρι του Χριστια-
νισμού και του Ελληνι-
σμού. Ο Χριστιανισμός 
και ο Ελληνισμός συν-
γιορτάζουν σήμερα του 
αρχαγγέλου Γαβριήλ το 
άγγελμα για την ανθρώ-
πινη σωτηρία και της Α-
γίας Λαύρας το σάλπισα 
για την ανθρώπινη ελευ-
θερία.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου που σήμερα γιορτάζουμε είναι μία από τις Θεομητορικές εορτές της Χρι-
στιανοσύνης, σε ανάμνηση της χαρμόσυνης αγγελίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία, 
ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού.

«Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου» ήταν ο λόγος του αρχάγγελου προς τη Μαρία, που ζούσε στη 
Ναζαρέτ και η οποία, λογικό ήταν, πανικοβλήθηκε με την ξαφνική παρουσία του Γαβριήλ ο οποίος της καθη-
σύχασε, τις έλυσε τις απορίες και καθώς ο Άγγελος εξαφανίσθηκε, η Μαρία ομολόγησε το «Ιδού η δούλη Κυρί-
ου, γένοιτο το ρήμα Σου».

Η εορτή του Ευαγγελισμού καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αιώνα και συνδυάστηκε να εορτάζεται 9 μήνες πριν 
τα Χριστούγεννα. Ο Ευαγγελισμός σαν εκκλησιαστικό γεγονός αναφέρεται και στο Κοράνιο, το ιερό βιβλίο των 
Μουσουλμάνων, κάτι που θεωρείται μία ακόμη απόδειξη της επιρροής του Μωαμεθανισμού από τη Χριστιανι-
κή Θρησκεία.

Στη Βέροια των πολλών βυζαντινών εκκλησιών υπάρχει στην οδό Κοντογεωργάκη (απέναντι από το 1ο 
Δημ. Σχολείο) ναός της «Παναγίας της Βαγγελίστρας». Είναι μονόχωρος, ξυλόστεγος, χωρίς προεξοχή ιερού 
κι αυτό γιατί κτίστηκε δίπλα στο οδόστρωμα. Είναι ένα κτίσμα, ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου με δύο μόνο 
μικρά παραθυράκια. Ένα προς Α και ένα προς Β.

Είναι βέβαιο ότι ο αρχικός ναός κατέρρευσε. Άγνωστο πότε. Όπως άγνωστο πότε επισκευάστηκε! Στο νό-
τιο τοίχο φαίνεται επιμελημένη τοιχοδομία που θυμίζει παλαιολόγειους τρόπους δομής. Και ο δεύτερος αυτός 
ναός επισκευάστηκε σε νεότερη εποχή και απόκτησε ιερό εγγεγραμμένο στο πάχος του ανατολικού τοίχου.

Η Κτητορική επιγραφή του 1672, εποχής Μητροπολίτη Βέροιας Ιωακείμ, πιθανότατα αναφέρεται στο δεύτε-
ρο στρώμα τοιχογραφιών.

Στο Μουσείο της πόλης βρίσκονται οι εικόνες:
Της Παναγίας της Οδηγήτριας του 1638.
Του Χριστού Παντοκράτορα επίσης του 1638 και
Των Εισοδίων της Θεοτόκου του 1643.

Βεροιώτικα και Λαογραφικά

25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 08:00, 11:00, 14:30, 18:00, 20:00

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 09:00, 11:30 ,14:30, 17:30, 20:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 08:30 10:20, 13:00, 16:00, 19:00, 21:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 10.00, 14:00, 17:00, 19:30.

Τηλ. Επικοινωνίας Τοπικών Γραμμών:
 2331023334,

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών Γραμμών:
2331022342.

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-3-2020 
(ΑΡΓΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ)  ΔΕΝ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΠΟ 24-3-2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ – Α.Υ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Βέροια  24-3-2020   
 Αριθμός πρωτ.: 1856 

Τηλεφωνικά θα 
λειτουργούν για το κοινό 

οι Δασικές Υπηρεσίες 
Ημαθίας, λόγω κορονωϊού 

 Στην προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού και σύμφωνα με τις προς τούτο διατάξεις, αναστέλ-
λεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών στα γραφεία των 
Δασικών υπηρεσιών του νομού Ημαθίας. Έτσι παρακαλούνται 
οι πολίτες να μην επισκέπτονται προς εξυπηρέτηση τα γραφεία 
των παρακάτω δασικών υπηρεσιών:   Υπηρεσία Διεύθυνση 
τηλέφωνο fax e-mail Δ/νση Δασών Ημαθίας Ίωνος 2 Βέροια, 
59132 2313309782 2331076247 ddas-hma@damt.gov.gr Δα-
σαρχείο  Βέροιας Αντ. Καμάρα 3 Βέροια, 59132 2313309645 
2331076244 das-ver@damt.gov.gr Δασαρχείο Νάουσας Γ. 
Γεννηματά 22 Νάουσα, 59200 2332025525 2332052426 das-
nao@damt.gov.gr 

  Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να διατυπώνουν τα αιτή-
ματά τους τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail). Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν 
ο πολίτης να εξυπηρετηθεί με τους παραπάνω τρόπους, τότε 
μπορεί να επισκεφτεί τις υπηρεσίες μας μόνο μετά από τηλε-
φωνική συνεννόηση ή e-mail  και στην συνέχεια   ραντεβού.  

 Ο Δ/ντής Δασών Ημαθίας 
 Νικόλαος Μέντης

 Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Φρόσω Καρασαρλίδου: Ανθρώπινες ζωές 
χάνονται και η Κυβέρνηση διπλασιάζει 

αποζημιώσεις κλινικών, για χρήση των ΜΕΘ
Εν μέσω της μεγαλύτερης πανδημίας του τελευταίου αιώνα που 

βιώνει η Ανθρωπότητα, με χιλιάδες ζωές να χάνονται καθημερινά, με 
την οικονομία στα όρια της τελικής πτώσης, με τους εργαζόμενους 
στα τάρταρα και με τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
να δουλεύουν νυχθημερόν με αυταπάρνηση και με τους χαμηλότε-
ρους μισθούς, η κυβέρνηση της Ν.Δ. βάζει μπρος την συνεργασία 
και την βοήθεια του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, με όρους υψηλής 
αποζημίωσης, διπλασιάζοντας τα 800 ευρώ που ισχύουν σήμερα, 
σε 1.600 ευρώ ημερησίως, για την διάθεση κρεβατιών σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας.

 Έτσι εννοεί η Κυβέρνηση την «επίταξη» σε καιρό «πολέμου»; 
Διπλασιάζοντας την αποζημίωση στους κλινικάρχες, την στιγμή που 
όλος ο ελληνικός λαός βάζει πλάτη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ματώνουν;

 Καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα, αφήνοντας τα 
«δωράκια» για 
τους αφανείς 
ήρωες της δη-
μόσιας υγείας, 
που χειροκρο-
τεί και για τον 
ελληνικό λαό 
που πρέπει να 
σταθεί  ξανά 
στα πόδια του!

Δήμος Νάουσας: Χορήγηση 
βεβαιώσεων μετακίνησης

 δημοτών από το Κέντρο Πληροφόρησης 
Επισκεπτών και τα ΚΕΠ 

Ο Δήμος  Νάουσας ενημερώνει τους δημότες ότι θα μπορούν να προμηθεύονται 
βεβαιώσεις μετακίνησης πολιτών  από την Δευτέρα έως την Παρασκευή από τις 
ακόλουθες υπηρεσίες:

-Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών (Νάουσα, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 
έως 14:00) και το ΚΕΠ Νάουσας (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 έως 15:00)  

-ΚΕΠ Ανθεμίων: (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 έως 15:00)  
-ΚΕΠ Ειρηνούπολης: (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 έως 15:00)  

Μήνυμα για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 
1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Η φετινή επέτειος της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου 1821 και του εορτασμού του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου μας βρίσκει κάτω από ειδικές συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης με την Ελλάδα να δίνει μια μεγάλη 
μάχη με έναν ύπουλο εχθρό.  Η ματαίωση των παρε-
λάσεων και όλων των εορτασμών δεν μειώνει καθό-
λου τα αισθήματα της εθνικής υπερηφάνειας και του 
πατριωτισμού μας. Αυτά βρίσκονται συνεχώς στην 
ψυχή μας κι αυτή τη φορά τα δείχνουμε με το ίδιο πά-
θος και με την ίδια πίστη, μέσω της προσπάθειας για 
την προάσπιση της υγείας, με ατομική και κοινωνική 
ευθύνη παντού. 

Σε αυτή την Εθνική Επέτειο μένουμε σπίτι, ακο-
λουθώντας κατά γράμμα τα μέτρα που ανακοινώθη-
καν κι έχουμε το βλέμμα και τη σκέψη στραμμένα στους σύγχρονους ήρωες της 
Πατρίδας μας, σε όλους εκείνους, άνδρες και γυναίκες, που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση τόσο της υγείας μας όσο και των συνόρων 
μας. Τους θαυμάζουμε, τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε σύντομα να επανέλ-
θουμε σε ρυθμούς που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να το δείξουμε έμπρακτα, 
με έργα και όχι μόνο με λόγια. 

Με τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης όλα θα πάνε καλά. Χρόνια Πολλά 
Κώστας Καλαϊτζίδης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Το Κέντρο Υποστήριξης 
Ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές Βέροιας 

του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, 
παρέχει τις υπηρεσίες του 

τηλεφωνικά και μέσω skype
  Εχοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις 

για την εξάπλωση του κορονοϊού στην πα-
τρίδα μας και τον εγκλεισμό όλων των συ-
μπολιτών στα σπίτια τους για την αποφυγή 
της διασποράς του, το Κέντρο Υποστήριξης 
Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας θα 
παρέχει τις υπηρεσίες του (ψυχολογική υπο-
στήριξη, κοινωνική στήριξη) σε όλους τους 
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τους 
φροντιστές του μέσω τηλεφώνου αλλά και 
ατομικών συνεδριών μέσω skype από τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου.

  Για επικοινωνία από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή στο τηλ. 2331400426 ώρες 10.00 
έως 13.00 και 16.30 έως 20.30 και στο τηλ. 
6976385600 κ. Βενετσανάκου Ελευθερία, 
υπεύθυνη Δομής και στο τηλ. 6973738544 
κ. Σαλιάγκα Γιώργο, Πρόεδρο του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελ-
λάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εντάσσεται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας (2014-2020).

Το Δ.Σ.



Ποιμαντορική Εγκύκλιος 
της εορτής του Ευαγγελισμού

 
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς
 Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

 
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἡμέρα ἑορτῆς ἡ 
αὐριανή ἡμέρα γιά 
ὅλον τόν χριστιανι-
κό κόσμο πού τιμᾶ 
κα ί  πανηγυρίζε ι 
τόν Εὐαγγελισμό 
τῆς Ὑπεραγίας Θε-
ο¬τόκου. Ἡμέρα 
ἑορτῆς ἰδιαιτέρως 
γιά ἐμᾶς τούς Ἕλ-
ληνες πού τι¬μοῦ¬-
με μαζί μέ τό χαρ-
μόσυνο μήνυμα τοῦ 
Ἀρχαγγέλου πρός 
τήν Πανα¬γία Παρ-
θένο γιά τή σωτη-
ρία τῶν ἀνθρώπων 
καί τό χαρμόσυνο 
μή¬νυμα τῆς ἀπαρ-
χῆς τοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους μας μετά ἀπό 400 καί 500 χρόνια σκλα¬-
βιᾶς. 

Φέτος ὅμως ἡ πανδημία πού ἐνέ¬σκηψε στήν πατρίδα καί σέ ὅλο τόν κόσμο δέν μᾶς 
ἐπιτρέπει νά ἑορ¬τάσουμε τή διπλῆ αὐτή ἑορτή ὅπως κάθε χρόνο καί ὅπως θά θέ¬λαμε. Οἱ 
περιορισμοί πού ὀρθά ἐπι¬βλήθηκαν γιά τήν ἀνάσχεση τῆς ἐξαπλώσεως τῆς ἐπιδημίας δέν 
ἐπιτρέπουν οὔτε λειτουργίες, οὔτε δοξολογίες, οὔτε καταθέσεις στε¬φά¬νων, οὔτε παρελά-
σεις. Αὐτό ὅμως δέν θά πρέπει νά μᾶς κάνει νά ξεχάσουμε νά ἀναγράψουμε στήν Ὑπέρμαχο 
Στρατηγό τά νικη¬τήρια, νά ξεχάσουμε τήν ἐθνική μας ἑορτή, νά ξεχάσουμε τούς πα¬τέρες 
μας πού θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας, νά ξεχάσουμε τούς ἥρωες τοῦ 
με-γάλου ξεσηκωμοῦ τοῦ Γένους πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι καί 
πού ἔκαναν μέ τά κατορθώματά τους καί τήν αὐ¬το¬θυσία τους ὁλόκληρη τήν ἀν¬θρωπότητα 
νά μιλᾶ γιά τήν Ἑλ¬λά¬δα καί τούς Ἕλληνες καί νά ὑπο¬στηρίζει τόν δίκαιο ἀγώνα της. Δέν 
θά πρέπει νά ξεχνοῦμε τό χρέ¬ος τῆς εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους ἐκείνους στούς ὁποίους 
ὀφείλουμε αὐτό πού εἴμαστε σήμερα, δια¬κό¬σια σχεδόν χρόνια μετά ἀπό τήν ἔναρξη τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά¬σεως, ἐπέτειο τήν ὁποία ὁ Ἑλληνι¬σμός προετοιμάζεται νά τιμήσει 
τόν ἑπόμενο χρόνο, ἔστω καί ἄν ἀκόμη δέν κατορθώσαμε νά ἐκ¬πλη¬ρώσουμε τό τάμα τοῦ 
Ἔθνους, τήν ἀνέγερση δηλαδή ἑνός ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τήν ὁποία εἶχε 
προτείνει ὁ Θεό¬δωρος Κολοκοτρώνης.

Ἔχουμε χρέος νά θυμηθοῦμε τούς ἡρωικούς προγόνους μας καί νά τούς ἐκφράσουμε τήν 
εὐγνω¬μοσύνη μας. Ἄς τούς τιμήσουμε βά¬ζοντας στά σπίτια μας καί στά μπαλκόνια μας 
τήν ἑλληνική ση¬μαία καί γεμίζοντας τίς πόλεις καί τά χωριά μας μέ τό ἐθνικό μας σύμβολο. 
Ἄς θυμηθοῦμε τούς ἥρωές μας ἰδιαιτέρως τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες γιά τήν πατρίδα μας, 
ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες ὁ ἐξ ἀνατολῶν ἐχθρός μας ἐπινοεῖ νέους τρόπους καί νέες προκλή-
σεις, τίς ὁποῖες δέν μποροῦμε οὔτε νά ἀγνοήσουμε οὔτε νά ὑποβαθμίσουμε. Καί εἴμαστε 
εὐγνώμονες γιατί καί σήμερα, πού ἐμεῖς εὑρισκόμεθα περιορισμένοι στά σπίτια μας ἐξαιτίας 
τῆς πανδημίας, τά παιδιά μας, τά στελέχη τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί τοῦ 
Στρατοῦ μας, δίδουν στά ἀνατολικά σύνορα τῆς πατρίδος μας, στά νησιά μας καί στή θάλασ-
σά μας τόν δικό τους ἀγώνα, φυλάσσοντας καί πάλι Θερμοπύλες μέσα σέ ἐξαιρετικά ἀντίξοες 
συνθῆκες, δίδουν τόν δικό τους ἀγώνα ἀπέναντι σέ μία ἀσύμμετρη ἀπειλή, σέ ἕνα ὑβριδικό 
πόλεμο πού ἐξελίσσεται καί μᾶς ἀπειλεῖ.

Ἄς μήν τούς ξεχνοῦμε καί αὐτούς καί ἄς μήν ξεχνοῦμε ἀκόμη τό ἰατρικό, νοσηλευτικό καί 
ἐρευνητικό προσωπικό τῆς πατρίδος μας καί ὅλους ἐκείνους πού αὐτό τό διάστημα ἀγωνί-
ζονται νυχθημερόν γιά νά μᾶς προστατεύσουν, ἰδιαίτερα τή νεότητα καί τό γῆρας, ἀπό τήν 
ἐπιδημία πού μαστίζει τόν κόσμο καί τήν χώρα μας μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους.

Εὐγνωμονώντας τόν Θεό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιά τήν ἐλευθερία πού χάρισαν στό 
Γένος μας, ἄς τούς ἱκετεύουμε γιά ὅσους ἀγωνίζονται καί σήμερα μέ κάθε τρόπο γιά τήν πα-
τρίδα μας καί ἄς τούς παρακαλοῦμε νά τήν προφυλάσσουν καί νά προφυλάσσουν καί τόν 
λαό μας καί τό Ἔθνος μας πάντοτε ἀπό κάθε ἐχθρική ἐπιβουλή καί κάθε συμφορά. 

 Διάπυρος πρὸς 
Θεὸν εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Να-

ούσης καὶ Καμπανί-
ας Παντελεήμων

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων, στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε 
εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19), 
βρίσκονται κοντά στον ευσεβή λαό μέσα από τον ρα-
διοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύ-
λειος Λόγος» στη συχνότητα των 90.2 FM. αλλά και 
από το e-radio: https://www.e-radio.gr/Pavlios-Logos-
IM-Verias-902-Veria-i1757/live.

 Επ ίσης  πλέον  πραγματοπο ι ε ί τα ι  L i ve 
Streaming στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μη -
τροπόλεως www.imver ias.gr και  στην σελί-
δα μας στο Facebook https://www.facebook.com/
IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Καθημερινά μεταδίδονται απευθείας οι Ιερές Ακο-
λουθίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής από το 
καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας, 
χοροστατούντος, ιερουργούντος και ομιλούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος 
σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

 • Τρίτη 24 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ακολουθία του Όρθρου, Ώρες και Εσπε-

ρινός
6:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός της εορτής του Ευαγ-

γελισμού της Θεοτόκου
• Τετάρτη 25 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ακολουθία του Όρθρου, Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία και Δοξολογία για την εθνική εορτή της 
25ης Μαρτίου

6:00 μ.μ. Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου
• Πέμπτη 26 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ακολουθία του Όρθρου, 

Θεία Λειτουργία
6:00 μ.μ. Ακολουθία του Μεγάλου 

Αποδείπνου
• Παρασκευή 29 Μαρτίου 
7:00 π.μ. Αρχιερατική Προηγιασμέ-

νη Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών 

της Υπεραγίας Θεοτόκου
• Σάββατο 30 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ακολουθία του Όρθρου, 

Ώρες
6:00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 25 Μαρ-

τίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας η Δέ-
σποινα Παπαβασιλείου σε ηλικία 97 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 25 Μαρ-

τίου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας η Καλ-
λιόπη Σωτ. Τατέλα σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Kαλάθι Αγάπης 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια των δράσε-

ων αλληλεγγύης και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΥΞΕΙ-
ΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα καταστήματα  
τροφίμων  ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ 
ΑΓΑΠΗΣ».

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συναν-
θρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία είναι 
απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπο-
ρους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώ-
χιας.

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δεί-
ξουμε 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

Πρόσκληση για 
αιμοδοσία από την 

Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας   
Η Εύξεινος Λέ-

σχη Βέροιας καλεί 
τα μέλη και τους  
φ ίλους  της  να  
δείξουν για  άλ-
λη  μια  φορά την  
αλτρουιστική τους  
διάθεση  και  συ-
μπαράσταση λό-
γω των έκτακτων 
επιδημιολογικών 
μέτρων προσφέροντας αίμα για  τους συνανθρώπους  μας  που  
το  έχουν ανάγκη αυτές  τις  δύσκολες  στιγμές.

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα χωρίς  να  στε-
ρεί  κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπορείς  αύριο  ίσως  να  το  
χρειασθείς  και  εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έμπρα-
κτη αγάπη  μας  για τον άγνωστο συμπολίτη  μας.

 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προσέρχονται  από Πα-
ρασκευή 20 Μαρτίου  2020 στο  Κεντρικό  Κ.Α.Π.Η. της Βέροιας 
(Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο)όπου  
λειτουργεί  τμήμα  αιμοδοσίας  του  Νοσοκομείου  μας  ή στο  ΓΝ-
Βέροιας  για να  δώσουν  αίμα.

Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών:
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή      09.00-13.00 και  στο  ΓΝ  

Βεροίας  καθημερινά από τις 18.00-20.00 και  για τα Σαββατοκύ-
ριακα και τις αργίες:  10.00-13.00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλ:2331029600 - 
2331351173

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

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας 
κοντά στον ευσεβή λαό μέσα 
από τον ραδιοφωνικό σταθμό 

«Παύλειος Λόγος 90.2FM» 
και από Live Streaming 

στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως www.imverias.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Μάρτιος 2020
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά το διά στη μα α πό 23-

3-2020 μέχρι 29-3-2020 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 25-3-20209
08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕ-
ΝΙΤΗ 23310-23360

14:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

19:00-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
23310-22968

21:00-08:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
23310-22968

Πέμπτη 26-3-2020
13:30-17:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑ-

ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
21:00-08:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΓΩΝΙΑ 23310-28491
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Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, η ελληνική οικονομία έχει διορθώσει 
τις μείζονες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες που προ-
κάλεσαν την οικονομική κρίση και προσπαθεί να επιταχύνει το βηματισμό 
της προς μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Στο δρόμο της έχει να 
αντιμετωπίσει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, σε μεγάλο βαθμό 
ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, καθώς και εξωτερικούς κινδύνους. 
Η εξάπλωση του κορωνοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid-19 και η όξυνση 
του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος επηρεάζουν καταλυτικά 
τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και θέτουν, προσωρινά, 
μεγάλα εμπόδια στην πορεία προς την κανονικότητα. Η πανδημία του 
κορωνοϊού δοκιμάζει τις κοινωνικές και οικονομικές αντοχές όλου του 
πλανήτη και απαιτεί άλλο επίπεδο διεθνούς επιστημονικής, κοινωνικής και 
οικονομικής συνεργασίας από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι αγορές 
ομολόγων και κεφαλαίων έχουν ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες, με τις πιο 
αδύναμες οικονομίες να πλήττονται περισσότερο.    

Παρά την αναιμική μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ελληνική 
οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει μέχρι πρόσφατα, όπως μαρτυρούν οι 
θετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν σε βασικούς μακροοικονομικούς και 
χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η ισχυρή ανοδική τάση του δείκτη οικονομικού 
κλίματος και η ενίσχυση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών υποδήλω-
ναν, μέχρι πρότινος, συνέχιση και επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής. 
Παράλληλα, καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με 
αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων και βελτίωση των συνθηκών χρηματο-
δότησης των τραπεζών, που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ρευστότητάς τους 
και επέτρεψαν την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσε-
ων και των νοικοκυριών. Εξάλλου, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον τρα-
πεζικό τομέα επέφερε την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφα-
λαίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη κατάργηση 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 
απόφασης του Μαρτίου 2015, με την οποία είχαν επιβληθεί ανώτατα όρια 
στην αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες, πι-
στοποίησε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ο προσανατολισμός του δημοσι-
ονομικού μίγματος προς μια πολιτική περισσότερο φιλική προς την ανά-
πτυξη, με κύριο χαρακτηριστικό την εκλογίκευση του φορολογικού βάρους 
και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων (ΜΕΔ), οι ιδιωτικοποιήσεις και η εφαρμογή του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι οι σημαντικότεροι άξονες της προ-
σπάθειας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Πολλά από τα μεσοπρόθεσμα αυτά στοιχεία της 
οικονομικής πολιτικής πρέπει να διατηρηθούν και στις σημερινές έκτακτες 
οικονομικές συνθήκες, άλλα όμως πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

Επιβράβευση της προόδου που σημείωσε η Ελλάδα είναι η ανα-
βάθμιση του αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα τον Οκτώβριο του 
2019 από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s και πιο πρόσφατα, τον 
Ιανουάριο του 2020, από τον οίκο Fitch, αλλά και η βελτίωση της θέσης 
της χώρας κατά επτά βαθμίδες όσον αφορά το δείκτη αντίληψης της δι-
αφθοράς που καταρτίζει η Διεθνής Διαφάνεια. Σε ένα διεθνές περιβάλλον 
αρνητικών αποδόσεων, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εται-
ρικών ομολόγων κατέγραψαν συνεχή και ταχεία αποκλιμάκωση, η οποία 
μόλις προσφάτως ανατράπηκε λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με 
τα περιθώρια (spreads) να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. 
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τη σημασία 
που έχει η συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η απόφαση που έλαβε το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 18 Μαρτίου να εφαρμόσει εξαίρεση (waiver) 
από το γενικό κανόνα επιλεξιμότητας ομολόγων για τα ελληνικά κρατικά 
ομόλογα με το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που συνδέεται με την 
πανδημία (PEPP) ύψους 750 δισεκ. ευρώ και θα διαρκέσει τουλάχιστον 
έως το τέλος του 2020.

Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ενταχθεί με αξιώσεις στο 
νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για την αντιμετώπιση μιας σειράς από περιορισμούς και προκλήσεις 
που εξακολουθούν να υφίστανται, με έμφαση στη μείωση του μεγάλου 
επενδυτικού κενού, στη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέ-
σεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης, στην 
αποκλιμάκωση του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ και στη μείωση του 
δημόσιου χρέους. Παράλληλα, η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, με τις προσαρμογές που 
επιβάλλουν οι έκτακτες συνθήκες, συμβάλλει στη βελτίωση των οικονο-
μικών προοπτικών. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και ο εξορθολογισμός των 
δημοσιονομικών στόχων. Η προσαρμογή του στόχου για το πρωτογενές 
δημοσιονομικό πλεόνασμα σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που ισχύ-
ουν σήμερα συνεπάγεται οφέλη, αρκεί να μην είναι τέτοια η μείωση του 
πλεονάσματος που να ανατρέπει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ιδωθεί και η πρόσφατη θετική απόφα-
ση του Eurogroup της 16ης Μαρτίου, το οποίο, αξιοποιώντας τις διατάξεις 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης περί ευελιξίας στην εφαρμογή 
των δημοσιονομικών κανόνων σε περίπτωση δυσμενών οικονομικών 
εξελίξεων λόγω έκτακτων γεγονότων, εξαιρεί, για όλα τα κράτη-μέλη, τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα προσωρινά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η λειτουργία 
των αυτόματων σταθεροποιητών στην οικονομία δεν θα επηρεάσει τη συμ-
μόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τέλος, στην περίπτωση της 
Ελλάδος, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση της προσφυγικής-με-
ταναστευτικής κρίσης θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του στόχου του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019
 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας διατηρήθη-
κε, παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο ρυθμός αύξησης 
του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε σε 1,9%, όπως και το 2018, ενώ 
ο αντίστοιχος ρυθμός της οικονομίας της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε 
σε 1,2% από 1,9% το 2018. Το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο οικονομικός α-
ντίκτυπος εκδηλώνεται μέσω τριών διαύλων. Από την πλευρά της ζήτησης, 
με επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο αγαθών όσο και υπηρε-
σιών (μεταφορές, ναυτιλία και τουρισμός), και της εγχώριας κατανάλωσης 
και των επενδύσεων. Από την πλευρά της προσφοράς, με διατάραξη στις 
διεθνείς και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού ενδιάμεσων και κεφαλαι-
ακών αγαθών, καθώς και με το κλείσιμο επιχειρήσεων για να περιοριστεί η 
πανδημία. Από την πλευρά του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της επανατιμολόγησης των 
κινδύνων διεθνώς οδηγεί στην επιδείνωση των όρων και του κόστους 
άντλησης νέας χρηματοδότησης για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά, καθώς και για το Ελληνικό Δημόσιο. Ήδη παρατηρείται πολύ 
σημαντική αύξηση των περιθωρίων (spreads) τις τελευταίες ημέρες, ιδι-
αιτέρως στην περίπτωση της Ελλάδος, στις αγορές ομολόγων, οι οποίες, 
ούτως ή άλλως, παρουσιάζουν πολύ έντονη μεταβλητότητα. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα επι-
βραδυνθεί σημαντικά το 2020, δεδομένων των επιπτώσεων της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη δια-
θέσιμα στοιχεία και η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός μεταβολής του 
ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο 
πρόσφατη πρόβλεψη μετά την ενσωμάτωση των στοιχείων των Εθνικών 
Λογαριασμών για το δ΄ τρίμηνο του 2019 (6 Μαρτίου 2020). Η προς τα 
κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης κατά επιπλέον 
2,4 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην ενσωμάτωση των επιπτώσεων 
από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Με βάση τα τελευταία στοιχεία για την 
εξέλιξη της πανδημίας, η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι θα υπάρξει σημαντι-
κή αρνητική επίπτωση στην οικονομία τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η 
οποία θα αντισταθμιστεί μερικώς τα δύο τελευταία τρίμηνα. Η επιβράδυνση 
του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα προέλθει κυρίως από διαταραχές 
στην πλευρά της ζήτησης, με μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και 
υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης, αφού πλήττονται ιδιαιτέρως τομείς 
όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία. 
Ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την εξέλιξη της πανδημί-
ας, ενώ οι επιπτώσεις της στις εθνικές οικονομίες θα εξαρτηθούν και από τα 
εθνικά και διεθνή δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που λαμβάνονται. 
Το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος ενσωματώνει υποθέσεις 

για τα αντισταθμιστικά μέτρα που 
έχουν ήδη ληφθεί. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το 2019, η εφαρμογή της 

δημοσιονομικής πολιτικής χαρα-
κτηρίστηκε από την τήρηση των 
συμφωνηθέντων στο πλαίσιο 
της ενισχυμένης εποπτείας, την 
προσήλωση στην υλοποίηση των 
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων 
και, μετά τις εκλογές του Ιουλίου, 
την ανασύνθεση του δημοσιονο-
μικού μίγματος με κύρια αλλαγή 
την ελάφρυνση του φορολογικού 
βάρους. Η μεταβολή της δημοσιο-
νομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και, κυρίως, η έμφαση 
στις μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία αποκλιμάκωση των 
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων σε νέα ιστορικά χαμηλά, η οποία 
επέτρεψε την άνετη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς 
χρηματοπιστωτικές αγορές για άντληση φθηνών κεφαλαίων, καθώς και 
την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης 
για το 2019 υπήρξε, για πέμπτο συνεχές έτος, υπέρβαση του στόχου του 
πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο εκτιμάται, σύμφωνα με τα προσω-
ρινά στοιχεία, ότι έκλεισε κοντά στο 4% του ΑΕΠ. 

Για το 2020, μέχρι προσφάτως η πρόβλεψη ήταν ότι θα επιτευχθεί 
ο δημοσιονομικός στόχος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός αναπτυ-
ξιακού και δημοσιονομικά ουδέτερου μίγματος πολιτικής με κύρια χαρα-
κτηριστικά την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους και την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όμως, η εξάπλωση της πανδημίας του κορω-
νοϊού αφενός δημιουργεί νέες υψηλές δαπάνες για την αντιμετώπιση της 
νόσου, τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη της απασχόλησης 
και αφετέρου έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό οικονομι-
κής ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με αυτά τα δεδο-
μένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να 
διαμορφωθεί αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κάτω από τον αρχικό 
στόχο 3,5% του ΑΕΠ, αν και αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
προβλεφθεί με ακρίβεια. Λόγω όμως της ευελιξίας που ενσωματώνεται 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για έκτακτες συνθήκες, η 
διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος σε χαμηλότερα επίπεδα 
δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραβίαση του στόχου.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοσιονομική πολιτική σήμερα, που 
μεταβάλλει ριζικά όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι να αξιοποιήσει όλες τις 
δυνατότητες που προσφέρονται ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 
των δαπανών για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού και να ελαχι-
στοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση στη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 2019 καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση του ρυθμού αύξησης 

του παγκόσμιου εμπορίου σε 1%, από 3,7% το 2018, ως αποτέλεσμα του 
εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού και της αυξημένης αβεβαιότητας. 
Η επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου έπληξε την εξωτερική ζήτηση και τη 
βιομηχανική παραγωγή και οδήγησε σε συγκρατημένη μεγέθυνση του πα-
γκόσμιου ΑΕΠ κατά 2,9%, που ήταν ο χαμηλότερος ρυθμός της δεκαετίας, 
έναντι 3,6% το 2018.

Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώ-
ρησε σε 1,2% από 1,9% το 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της εξασθέ-
νησης της εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης 
της οικονομίας της ζώνης του ευρώ συγκρατήθηκε από την εγχώρια 
ζήτηση, που παρέμεινε ισχυρή λόγω αύξησης της απασχόλησης και του 
διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και από τη συνεχιζόμενη βελτίωση των 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών λόγω της διατήρησης της διευκολυντικής 
κατεύθυνσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

Η εξάπλωση του κορωνοϊού συνιστά σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή 
κινδύνου για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, αφού άμεσες 
είναι οι συνέπειες στη βιομηχανία μέσω διαταράξεων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, αλλά και στις χρη-
ματοπιστωτικές αγορές. Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν μπορούν ακόμη να 
ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, παρά μόνο να εκτιμηθούν με βάση διάφορα 
υποθετικά σενάρια. Σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ, υπό 
την προϋπόθεση δηλαδή μιας περιορισμένης και ήπιας εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,4%, θα είναι δηλαδή κατά 0,5 της ποσοστιαί-
ας μονάδας χαμηλότερος έναντι της πρόβλεψης του Νοεμβρίου του 2019. 
Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, στο ενδεχόμενο δηλαδή μιας ευρύτερης 
εξάπλωσης της νόσου και γενικευμένης διάχυσης των επιπτώσεων, ο ρυθ-
μός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα περιοριστεί στο 1,5%. Μετά 
τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ έχει 
ελάχιστες πιθανότητες να υλοποιηθεί. 

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές των 
εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ (Μάρτιος 2020), για την οικονομία της ζώνης 
του ευρώ προβλέπεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα περιοριστεί 
στο 0,8%, από 1,1% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη (Δεκέμβριος 
2019), υπό την προϋπόθεση μιας περιορισμένης εξάπλωσης του κορω-
νοϊού. Ειδικότερα, εκτιμάται πολύ αδύναμη μεγέθυνση το πρώτο εξάμηνο 
του έτους και βελτίωση το δεύτερο εξάμηνο, καθώς η εξωτερική ζήτηση 
σταδιακά θα ανακάμπτει, οι κυβερνήσεις συντονισμένα θα έχουν ήδη λά-
βει αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η επεκτατική νομισματική 
πολιτική θα συμβάλλει και αυτή στην οικονομική ανάκαμψη. Οι αρνητικές 
επιπτώσεις οφείλονται τόσο στις διαταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού 
και παραγωγής, λόγω των προληπτικών αλλά και των περιοριστικών μέ-
τρων για την αποφυγή ευρύτερης διασποράς της πανδημίας, όσο και στη 
χειροτέρευση της εμπιστοσύνης. Στην περίπτωση δε που η εξάπλωση 
του κορωνοϊού ενταθεί χρονικά και γεωγραφικά, οι επιπτώσεις θα είναι 
ακόμη δυσμενέστερες. Συγκεκριμένα, βάσει δύο εναλλακτικών δυσμενών 
σεναρίων, σε πιθανή ένταση της πανδημίας με μεγαλύτερη διασπορά 
στη ζώνη του ευρώ ή και με επιπλέον διαταραχές στις διεθνείς χρηματο-
πιστωτικές αγορές και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εκτιμάται ότι ο 
ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα επιβραδυνθεί περαιτέρω κατά 0,6 έως 
1,4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή η οικονομία της ζώνης του ευρώ είναι 
πολύ πιθανόν να εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη ζώνη του ευρώ σήμερα, που θέτει σε 
δεύτερη μοίρα όλα τα προηγούμενα, είναι η προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς και η έγκαιρη και α-
ποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία και 
κοινωνία από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Αν και η μέχρι τώρα αντίδραση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), της Ευρωομάδας 
(Eurogroup) και ιδιαιτέρως των ίδιων των κρατών-μελών μπορεί να χαρακτη-
ριστεί θετική, είναι σαφές ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία και συ-
ντονισμός σε επιστημονικό αλλά και σε δημοσιονομικό/νομισματικό επίπεδο, 
όπου η ευελιξία και ο ρεαλισμός πρέπει να υπερισχύσουν. Επειδή οι δυνατό-
τητες των κρατών-μελών δεν είναι οι ίδιες, η επίδειξη συνοχής, αλληλεγγύης 
και ευελιξίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η παροχή διευκολύνσεων 
στα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη ή έχουν δημοσιονομικές 
δυσκολίες είναι καταλυτικής σημασίας για την καταξίωση της διακυβέρνησης 
της ζώνης του ευρώ στη συνείδηση των πολιτών αυτή την κρίσιμη περίοδο.

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη διασπορά του 

κορωνοϊού και τους κινδύνους που δημιουργεί για την οικονομία της ζώ-
νης του ευρώ, τις αγορές και το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτι-
κής και είναι σε εγρήγορση προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για 
την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. Ως πρώτη αντίδραση, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου αποφάσισε 
τη λήψη ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής, ενώ και 
το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board) της ΕΚΤ έλαβε παραλλήλως 
μέτρα εποπτικά που διευκολύνουν τις τράπεζες, ώστε αυτές να μπορούν 
με τη σειρά τους να συνεχίσουν να δανειοδοτούν επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται από την πανδημία. 
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε: α) Διενέρ-
γεια, προσωρινά, πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρημα-
τοδότησης (LTRO) με σκοπό την άμεση παροχή στήριξης σε ρευστότητα 
προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ. Οι πράξεις 

αυτές παρέχουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό στήριξης. Θα διενερ-
γούνται μέσω δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή και 
επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων 
και θα παρέχουν ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους με σκοπό την κάλυψη 
της περιόδου μέχρι την πράξη TLTRO-III που είναι προγραμματισμένη 
για τον Ιούνιο του 2020. β) Εφαρμογή σημαντικά ευνοϊκότερων όρων κατά 
την περίοδο Ιουνίου 2020-Ιουνίου 2021 σε όλες τις πράξεις TLTRO-III 
που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, με σκοπό τη στήριξη των 
τραπεζικών χορηγήσεων προς όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την 
εξάπλωση του κορωνοϊού, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής, το επιτόκιο θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης 
χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας 
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για τους αντισυμβαλλομένους 
που διατηρούν τα επίπεδα χορήγησης πιστώσεών τους, το επιτόκιο θα 
είναι χαμηλότερο και, στη διάρκεια της περιόδου που θα λήξει τον Ιούνιο 
του 2021, μπορεί να διαμορφωθεί έως και κατά 25 μονάδες βάσης χαμη-
λότερο από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. 
Το μέγιστο συνολικό ποσό που μπορούν οι τράπεζες να δανειστούν 
μέσω των πράξεων TLTRO-III αυξάνεται στο 50% του υπολοίπου των 
αποδεκτών δανείων τους όπως είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 
2020. γ) Προσωρινή διάθεση συνολικού ποσού ύψους 120 δισεκ. ευρώ 
για πρόσθετες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του 
2020, διασφαλίζοντας την ισχυρή συμβολή των προγραμμάτων αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα. Σε συνδυασμό με τα υφιστά-
μενα προγράμματα αγοράς τίτλων (APP), το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει 
τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας σε 
περιστάσεις αυξημένης αβεβαιότητας. 

Στις 18 Μαρτίου η ΕΚΤ, στη δεύτερη και πιο καθοριστική για τις αγορές 
παρέμβασή της, αποφάσισε να διαθέσει συνολικά 750 δισεκ. ευρώ, στο 
πλαίσιο έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων που συνδέεται με την παν-
δημία (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), στο οποίο θα 
γίνονται δεκτά και ελληνικά κρατικά ομόλογα, μέσω της επαναφοράς της 
εξαίρεσης (waiver) από τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας ομολόγων.

Οι σημαντικές αυτές δράσεις της ΕΚΤ συμπληρώνουν τις δημοσιο-
νομικές δράσεις, τόσο σε επίπεδο ευρωζώνης όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
στις οικονομίες των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα το 2019 προσδιορίστηκαν από τη 

βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, τη διατήρηση της κεφαλαιακής επάρ-
κειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της πιστωτικής 
επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, την άνοδο των 
τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και την περαιτέρω μείωση του 
αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς 
των τραπεζών, το οποίο όμως παραμένει πολύ υψηλό. Η βελτίωση της 
λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως σε μη επαναλαμβανόμενα 
κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και στη συγκράτηση των εξόδων. 
Αντίθετα, μείωση εμφάνισε η οργανική κερδοφορία, κυρίως εξαιτίας της 
συρρίκνωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών ως αποτέλεσμα 
αφενός της πώλησης θυγατρικών τους στο εξωτερικό και αφετέρου της 
υπέρβασης των αποπληρωμών δανείων σε σχέση με τις νέες εκταμιεύσεις, 
καθώς και της διενέργειας πρόσθετων προβλέψεων.

Ο περιορισμός του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ αποτελεί τη βασικότερη 
πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η εφαρμογή του σχεδίου “Ηρακλής” ανα-
μένεται να συμβάλει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του αποθέματος αυτού. Η 
παρατηρούμενη μέχρι στιγμής μείωση των ΜΕΔ σε συνδυασμό με τη βελτίωση 
των συνθηκών ρευστότητας συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών τραπε-
ζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, κυρίως προς τις επιχειρήσεις 
μεγάλου μεγέθους. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής της στεγαστικής και κατανα-
λωτικής πίστης παρέμεινε αρνητικός.

Θετική ήταν η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού το-
μέα, ως αποτέλεσμα της επανατοποθέτησης τραπεζογραμματίων και του ε-
παναπατρισμού κεφαλαίων επενδεδυμένων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία 
στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή ήταν ευνοϊκότερη στην περίπτωση των νοι-
κοκυριών ως συνέπεια της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ενώ 
η δυναμική της αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επι-
χειρήσεων εξασθένησε. Η βαθμιαία αποκατάσταση της καταθετικής βάσης 
των ελληνικών τραπεζών επέτρεψε αφενός τον τερματισμό της προσφυγής 
στο μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) της Τράπεζας της 
Ελλάδος και τον περιορισμό της άντλησης ρευστότητας μέσω των πράξεων 
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και, αφετέρου, τη συγκράτη-
ση της υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία.

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα 
συνέβαλε ώστε να μην παρατηρηθεί εκροή καταθέσεων μετά την πλήρη 
άρση, το Σεπτέμβριο του 2019, και των τελευταίων περιορισμών στις διε-
θνείς πληρωμές και στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Στις 12 Μαρτίου 2020 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, σειρά εποπτικών μέτρων ώστε να διασφαλίσει ότι 
οι τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της είναι σε θέση 
να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία εν όψει των 
αρνητικών επιπτώσεων αλλά και των προκλήσεων στις επιχειρησιακές 
λειτουργίες τους από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Η ανακοίνωση της 
ΕΚΤ έγινε σε συντονισμό με συναφή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών (EAT/ΕΒΑ) που αναφερόταν ειδικότερα στην αναβολή της 
διεξαγωγής της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον 
τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ κατά ένα έτος και σε σειρά άλλων 
παρεμβάσεων. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ αναφέρεται σε μέτρα κεφαλαιακής 
ελάφρυνσης, καθώς και σε πολιτικές ευελιξίας στην εφαρμογή εποπτικών 
μέτρων για κάθε επιμέρους τράπεζα. 

Οι ελληνικές τράπεζες, κάνοντας χρήση των προαναφερόμενων νο-
μισματικών και εποπτικών διευκολύνσεων της ΕΚΤ, προχώρησαν ήδη σε 
ανακοίνωση δράσεων για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων σε κλάδους που 
θίγονται από την κρίση του κορωνοϊού.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Κατά τη διάρκεια του 2019, οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές 

τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος των 
ΜΕΔ. Αν και το πρόβλημα των ΜΕΔ θεωρείται κυρίως απόρροια της ύ-
φεσης, νομοθετικές παρεμβάσεις όπως η αναστολή των πλειστηριασμών 
πρώτης κατοικίας, η κατάχρηση του πλαισίου προστασίας από κατασχέ-
σεις, καθώς και διάφορα άλλα νομικά και δικαστικά εμπόδια δεν επέτρε-
ψαν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέμειναν σε υψηλό επίπε-
δο και ανήλθαν σε 68,0 δισεκ. ευρώ (ή 40,3% του συνόλου των δανείων, 
έναντι 3,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Σεπτεμβρίου του 
2019), μειωμένα κατά 13,8 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου 
του 2018 και κατά 39,2 δισεκ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε 
καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέ-
ματος των ΜΕΔ κατά τη διάρκεια του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις 
δανείων ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους 4,3 δισεκ. ευρώ. 

Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, 
η στόχευση των τραπεζών είναι ο δείκτης ΜΕΔ να έχει διαμορφωθεί 
σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021. Ο ρυθμός μείωσης των 
ΜΕΔ μπορεί να επιταχυνθεί περαιτέρω με την εφαρμογή λύσεων όπως 
του σχεδίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019). Σε επόμενο στάδιο και αφού 
αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του, το σχέδιο “Ηρακλής” αναμένεται να 
πλαισιωθεί από την εφαρμογή και άλλων μέτρων ολιστικής προσέγγισης, 
όπως αυτά που έχει προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν η Τράπεζα της 
Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και το ζήτημα που 
προκύπτει από τη σημερινή κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών, με 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC) να αποτελεί δυσανάλογα 
μεγάλο μέρος των συνολικών κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, με την υλο-
ποίηση του σχεδίου “Ηρακλής” θα είναι σημαντικό να υπάρξει αξιολόγηση 
των θεμελιωδών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού τομέα, κυρίως της 
οργανικής κερδοφορίας, του δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων και 
της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, ιδιαίτερα μετά την παρέλευση 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Όλα αυτά όμως τελούν υπό αναθεώρηση εν όψει των έκτακτων περι-
στάσεων και των συνθηκών μεγάλης αβεβαιότητας υπό τις οποίες καλείται 
να λειτουργήσει σήμερα το τραπεζικό σύστημα, όπως και η πραγματική 
οικονομία. Αναμένεται δηλαδή να επηρεαστεί αρνητικά η πορεία προς την 
επίτευξη του στόχου της σημαντικής μείωσης του ποσοστού των ΜΕΔ το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όχι όμως και ο τελικός στόχος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περιλαμ-

βάνουν σημαντικούς κινδύνους από ένα ασταθές διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον, από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, από ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής, 
από την πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, 
κυρίως όμως από την εξάπλωση του κορωνοϊού, η οποία επηρεάζει 
σημαντικά την ελληνική οικονομία τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο 
και από την πλευρά της προσφοράς, με σημαντικές αρνητικές επιπτώ-
σεις στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, αλλά και στην εγχώρια ζήτηση λόγω της μείωσης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Στη φάση αυτή, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί την πρόβλεψή της για το 
ΑΕΠ το 2020 και εκτιμά μηδενικό ρυθμό μεταβολής, από 2,4% που ήταν η 
προηγούμενη πρόβλεψη. 

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι προκύπτουν από 
μια αβέβαιη και αδύναμη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Στο 
ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και ένταση εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, ενισχύονται οι προσδοκίες προσωρινής ύφεσης, όπως αυτό 
γίνεται ήδη φανερό από τη νευρικότητα των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
αγορών, και ως εκ τούτου ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας και 
ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνεται σημαντικά. Όσον αφορά την οικονομία 
της ζώνης του ευρώ, η ανάπτυξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, προβλέπεται 
ότι θα παραμείνει εξαιρετικά αδύναμη, με πολύ σημαντική πιθανότητα 
να καταγραφεί αρνητικός ρυθμός σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την 
ήδη αρνητική επίδραση που ασκούν στις επιχειρηματικές επενδύσεις, στη 
μεταποίηση και στις εξαγωγές η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου 
και η μείωση της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως όμως η συγκράτηση της 
εγχώριας ζήτησης από τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η εξάπλωση του κορωνοϊού και 
η πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης αποτελούν 
τους σημαντικότερους κινδύνους. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ

Η ήπια άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια 
στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση της συνολικής ενεργού ζήτησης, με τη 
συμβολή της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η συντελούμενη στροφή 
της οικονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και οι δρομολο-
γούμενες αλλαγές στη δομή και λειτουργία του κράτους και της οικονομίας 
δημιουργούν προσδοκίες σταδιακής επανόδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
τροχιά σύγκλισης προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεσοπρόθεσμα, και όταν 
βεβαίως παρέλθει η κρίση του κορωνοϊού. 

Για την καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης μεσομακροπρόθε-
σμα, αφού ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίση, η ελληνική οικονομία καλείται να 
αντιμετωπίσει, εκτός των δύο πολύ σοβαρών εξωγενών κλυδωνισμών, που 
προφανώς αποτελούν εθνικές προτεραιότητες, και μια σειρά από μεσο-
πρόθεσμες προκλήσεις. Αυτές είναι: το μεγάλο επενδυτικό κενό, η υψηλή 
ανεργία, το μεγάλο απόθεμα των ΜΕΔ, το υψηλό δημόσιο χρέος και ο αργός 
ψηφιακός μετασχηματισμός. 

Επομένως κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής 
που στοχεύουν στην ενίσχυση κυρίως της πλευράς της προσφοράς, για 
την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και την άνοδο 
του πραγματικού και του δυνητικού προϊόντος. 

Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που απαιτού-
νται δεν μπορούν να υλοποιηθούν υπό τις σημερινές συνθήκες έντονης 
διόρθωσης των διεθνών αγορών. Η αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού και γενικότερα η προστασία της δημόσιας υγείας, μαζί με την 
αντιμετώπιση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, είναι σήμερα 
προτεραιότητες οι οποίες κινητοποιούν τις δυνάμεις του έθνους. Αυτό ό-
μως δεν σημαίνει ότι παρεμβάσεις που παράγουν μεσοπρόθεσμα αποτε-
λέσματα πρέπει τώρα να αγνοηθούν. Άλλωστε, οδηγούν σε υψηλότερους 
ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και στη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους, που είναι προϋποθέσεις για τη διάθεση περισσότερων 
πόρων στη δημόσια υγεία, καθώς και στη διαφύλαξη των εθνικών συνό-
ρων, τα οποία είναι ταυτοχρόνως και ευρωπαϊκά σύνορα. Οι παρεμβάσεις 
αυτές αφορούν τις ακόλουθες προτεραιότητες:

− Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ). 

− Άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. 
− Αύξηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. 
− Μείωση της ανεργίας. 
− Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 
− Ιδιωτικοποιήσεις, αποτελεσματικότερη διαχείριση της δημόσιας 

περιουσίας και επέκταση του θεσμού των συνεργασιών και συμπράξεων 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ). 

− Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων πολιτικής για την ανα-
στροφή της προβλεπόμενης πτωτικής τάσης του οικονομικά ενερ-
γού πληθυσμού εξαιτίας των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων. 

− Ενδυνάμωση του “τριγώνου της γνώσης” και ανάπτυξη του 
αποθέματος του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

− Αξιοποίηση των ευκαιριών από τη μετάβαση στην πράσινη 
οικονομία. 

****
Η ελληνική οικονομία συνέχισε μέχρι πρόσφατα να ανακάμπτει και 

έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό η αξιοπιστία της οικονομικής 
πολιτικής. Η προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα, η εξισορρόπη-
ση του μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής και η έγκαιρη υλοποίηση 
του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης είναι 
οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την επάνοδο της οικονομίας σε διατηρή-
σιμη αναπτυξιακή τροχιά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, για την 
επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης, μετά την παρέλευση της κρίσης του κορω-
νοϊού, και ταχύρρυθμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, κρίνεται αναγκαία η 
έγκαιρη αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που εξακολουθούν 
να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της οικονομίας ως απόρροια της οικονο-
μικής κρίσης, αλλά και των διαχρονικών διαρθρωτικών της αδυναμιών. 
Τα σημαντικότερα από όλα αυτά τα ζητήματα είναι η μείωση των ΜΕΔ και 
η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με κατεύθυνση τη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για το επιχειρείν. 

Η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από την εξά-
πλωση του κορωνοϊού, ο οποίος, από οικονομική άποψη, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός κλυδωνισμός που 
επιδρά από την πλευρά της ζήτησης, από την πλευρά της προσφοράς, 
αλλά και από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και του 
οποίου η αντιμετώπιση συναρτάται και με τα απαραίτητα μέτρα που λαμ-
βάνουν οι κυβερνήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παρότι οι 
επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εξάπλωση του κορωνοϊού 
είναι πολύ δύσκολο στη φάση αυτή να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, 
είναι σαφές ότι θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα προβλεπόμενο 
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να 
εκδηλωθούν στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, κυρίως το δεύτερο, και 
η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει στα δύο τελευταία τρίμηνα, εν μέρει 
και ως αποτέλεσμα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που ήδη 
υλοποιείται παγκοσμίως. 

Η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στις κοινωνίες, στους πολίτες, στους 
θεσμούς και στις πολιτικές ηγεσίες σημαντικές προκλήσεις και διλήμματα. 
Αξίες και αρετές όπως ευθύνη, αλληλεγγύη, συνεργασία, ορθολογισμός, 
συλλογικότητα, συντονισμός, αξιοποίηση και εφαρμογή της επιστημονικής 
γνώσης, καθώς και υπεύθυνη και ικανή ηγεσία, αποκτούν καίρια σημασία 
για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας. Αυτές αποτελούν αναγκαίες 
αλλά όχι και ικανές συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας 
που επελαύνει σε όλο τον πλανήτη. Αυτή ακριβώς η διεθνής διάσταση 
θέτει επί τάπητος και την απόλυτη ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και συ-
ντονισμού στον επιστημονικό-επιδημιολογικό τομέα κατά κύριο λόγο, αλλά 
και στο δημοσιονομικό-νομισματικό. Τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπι-
στεί συλλογικά, σε διεθνές επίπεδο, με όλα τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, 
το υγειονομικό κόστος της πανδημίας, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις της, με τη χρήση της δημοσιονομικής και της νομισματικής 
πολιτικής ταυτοχρόνως. Επιπροσθέτως, η πανδημία θα πλήξει περισσό-
τερο τις πιο αδύναμες οικονομίες με τα λιγότερο οργανωμένα συστήματα 
υγείας. Αυτές θα πρέπει να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα. Ευελιξία, 
διεθνής συνεργασία και άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων πολιτικής 
από προηγούμενες επιδημιολογικές και οικονομικές/χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις θα ελαχιστοποιήσουν τις ανθρώπινες απώλειες, θα επιτύχουν 
την ελαχιστοποίηση του κόστους στις οικονομίες και θα συμβάλουν στην 
ταχεία ανάκαμψή τους.

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2019
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2020: ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι)

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιας και με αντιχαλαζικήπρο-
στασια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα
καινούργια και μίαφρέζασυρταρωτή 1,70σχεδόν και-
νούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-
σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ .  Βέροιας

“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεται για την

πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικο-
τήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια
ΑλεξάνδρειαςκαιΒέροι-
ας:

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕρ-
γοδηγόςΜηχανικόςεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων4ης ει-
δικότητας-Θερμαστής

3)Αρχιτεχνίτης ήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄
Ειδικότητας

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

ΣιδηροδρομικόςΣταθμόςΒέροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,
ΒΕΡΟΙΑ.

-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣζητειταιοδηγόςμεγνώσεις
πληροφορικήςέως30ετών.Εργασίασταθερή,5νθήμερη,
συνεχέςωράριο,βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄κατηγορίας
θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο
e-mail: kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ.στο
τηλ.2331071670,ώρες11.00-13.00.

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 οικοπεδοχώ-

ραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίουπόλεως 6,6στρέμ-
ματα, 60.000 ευρώκαθαρό,
οδόςΑκαδημίας, 100μέτρα
από τοΛύκειοΜακροχωρί-
ου.Τηλ.:6979083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-
ταικατάστημα170τ.μ.,πλα-
τείαΜ.Αλεξάνδρεου2,στά-
ση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα.Τηλ.:6979083821.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι και
υπόγειοστηΒέροια, οδός
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ  πωλείτα ι
δ ιόροφη μονοκατοικ ία

περίπου 175 τ.μ., τοπάνω
κατοικήσιμο και το ισόγειο
αποθήκες, σε οικόπεδο
1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο,
αμπελώνας, περιφραγμέ-
νο, 3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία80 τ.μ.σεοικό-
πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-
τάμι,και ταδύομαζίήμεμο-
νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλείταιμο-
νοκατοικίαδύοδιαμερίσματα
από70τ.μ.ισόγειοκαι70τ.μ.
1οςόρ.,μεεξωτερικήσκάλα,

σεοικόπεδο595τ.μ.,πά-
νωστον κεντρικόδρόμο,
10 λεπτάαπό τηΒέροια,
δίπλααπό τονΑγ.Γεώρ-
γιο. Τιμή 85.000 ευρώ,
συζητήσιμη. Τηλ.: 2310
864983&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
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
ευκαιρίαπωλείται οικόπε-
δο2στρέμματα,άρτιοκαι

οικοδομήσιμο,με νερό,ρεύ-
μα,σεπολύωραίαθέση.Τιμή
ΜΟΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,
τιμή130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
τουΔιαβατούοικόπεδο205
τ.μ.,αξία5.500ευρώ.Τηλ.:
6942067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙουζερίστηνοδό
Θεσ/νίκης,σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στηνπλατεία
Καπετανίδηλόγωσυνταξιοδό-
τησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΖΗΤΩ  γ ια  ενο ικ ίαση
γκαρσονιέρα40τ.μ.έως50
τ.μ. στηΒέροια, χωρίς έπι-
πλα. Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ
8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1Δ-
ΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη

(κρεβάτι, καναπές, ντουλά-
πα, σαλονάκι κενρική θέρ-
μανση και κλιματιστικό,TV,
ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,
λουτρόκομπλέ).Πληρ. τηλ.:
6973015833(08.00-13.00και
17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, πε-
ριοχήΒυζαντινόΜουσείο, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος,σεάριστηκατάσταση,
μερικώςεξοπλισμένο,ντουλά-
πα,κεντρικήθέρμανση.Τηλ.:
6930930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανα-
καινισμένοι, 2WC και λο-
γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,
πλήρωςανακαινισμένος,1ος
όρ.,γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΟδηγός τα-

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

μείωμαστηνηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.
com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ180τ.μ.,μευπόγειο170τ.μ.,στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά,στηνοδόΦωκίωνος13 και

δύο (2) στην οδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέαστο ύψος των
καταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ83τ.μ.στηνοδόΦωκίωνος13,Προμηθέας,τιμή
5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
με εμπειρίαστις βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr.Τηλ.:
6974908278.



ξί,Μηχανικόςαυτοκινήτων,Ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων,απόεπιχείρησηστηΒέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικη
αμοιβή.Τηλ. επικοινωνίας: 2331071553
&2331062900.Ώρες επικοινωνίας:: 9:00
με18:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος«ΠΥΡΑΜΙΣ
ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας, οδη-
γούς επικαθήμενου και χειριστές αντλί-
ας σκυροδέματος.Τηλ.: 6948 549279&
2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο
επεξεργασίαςκρεάτων,καθώςκαιοδηγός
με επαγγελματικόδίπλωμα.Πληρ.23320
42608.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσειςΗ/Υκαιεπιπλέονάτομαγιατην
παραγωγήιδιωτικήςεταιρίας.Τηλ.:6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρειςπολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-
ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμε-
τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος, κοινω-

νική,αξιοπρεπής,αναζητάσύντροφοέως
68ετώνμεταίδιαχαρακτηριστικάγιαμία
ουσιαστική σχέση ζωής.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλ.:6996202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις
ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.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 Ήταν πάντα ένας καλός σύμβουλος (και 
λόγος) για το σπίτι το πάπλωμα…

 
P Τι πάει να πει ‘ποιος το πληρώνει’; Προίκα 

είναι!
 
P Ένας άλλος καλός σύμβουλος εγκλει-

σμού, είναι τα κεφτεδάκια. Σε διάφορα μεγέθη.
 
P Ουδόλως δεν εξαιρούνται οι ψευδοκεφτέδες.
 
P Ακόμη μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι και 

θα μάθω μέχρι κι εγώ να τηγανίζω αβγά.
 
P Μετά τα μέτρα, δεν θα χωράμε να βγούμε 

από το σπίτι.
 
P Κρατάτε λέει απόσταση δύο μέτρων μετα-

ξύ σας. Εγώ με την αγάπη είμαστε ασφαλείς. Δεν 
έχουμε σιμακοντέψει κάτω από πέντε μέτρα εδώ 
και μια δεκαετία.

 
P 12 μέρες παντόφλες έχω να φορέσω από τα 

καλά χρόνια του ΠαΣοΚ στη Γερακινή.
 
P Αδιανόητο! 60αρης στην Αριζόνα των Η-

ΠΑ πέθανε γιατί ήπιε καθαριστικό με χλωροκίνη. 
Πάρτε γρήγορα το δίπλωμα φαρμακοποιού από 
τον πρόεδρο Τραμπ.

 
P Ένας άλλος στις ΗΠΑ πήγε ψεύτικο χαρτί για-

τρού ότι έχει κορωναϊό γιατί βαριόταν να δουλέψει. 
Είδωλο!

 
P Κοίτα να δεις που πρώτα έμπαιναν στο 

σπίτι και μας έκλεβαν τα χρυσαφικά, τώρα θα 
μας κλέβουν τους σκύλους.

 
P Τουλάχιστον το 2015 με τα capital controls 

πηγαίναμε στα ΑΤΜ, περιμέναμε 3 ώρες, αλλά φεύ-
γαμε με γκόμενα.

 
P Θα μας αναγκάσουν, λέει, να κάνουμε το 

εμβόλιο για τον κορωναϊό για αλλάξει η δομή του 
dna μας και να μας αποβλακώσουν. Ναι, αυτό 
περιμέναμε.

 
P Και:
 Αγοράζει ένας πτηνοτρόφος ένα κόκορα για το 

αγρόκτημα αλλά αυτός ήταν πολύ θερμός! Δε στα-
ματούσε να πηγαίνει με τις κότες. Μέρα-νύχτα τις 
κυνηγούσε ασταμάτητα ώσπου μετά από καμιά δε-
καριά μέρες όλες οι κότες ψόφησαν. Μετά ο κόκορας 
άρχισε να κυνηγάει τις πάπιες, κι έτσι μετά από λίγες 

μέρες ψόφησαν κι αυτές. Μετά ξεκίνησε με τις χήνες 
και αφού τις ξεπάστρεψε και αυτές, έπιασε… τις γά-
τες και τους σκύλους του αγροκτήματος.

Μια μέρα πάει ο πτηνοτρόφος στο αγρόκτημα και 
βλέπει τον κόκορα ξαπλωμένο στο έδαφος να χαρο-
παλεύει και από πάνω να πετούν κυκλικά γύπες.

«Καλά να πάθεις, αυτό σου αξίζει… Εσύ με κατέ-
στρεψες και τώρα θα σε φάνε ζωντανό οι γύπες…» 
του λέει αγανακτισμένος.

Οπότε ο κόκορας ανοίγει το ένα μάτι και του ψι-
θυρίζει:

«Καλά! Κάτσε να κατέβουν τα πιπίνια χαμηλά και 
θα δεις τι έχει να γίνει»!

Κ.Π.

Τις δέσμες μέτρων, που έχουν ανακοινωθεί, εξειδίκευσαν χθες τα  
τρία συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, 
στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για στήριξη εργαζομένων, 
ανέργων και επιχειρήσεων, που επλήγησαν από αυτήν την πρωτοφανή 
πανδημία του κορονοϊούΕιδικότερα, όπως είπε ο κ. Βρούτσης, οι τελευ-
ταίες δέσμες μέτρων εξειδικεύονται, ως εξής:

 Μέτρα για εργαζόμενους
Για τους εργαζόμενους στους οποίους έχει γίνει προσωρινή αναστολή 

της σύμβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις, (δηλαδή με διοικητική ε-
ντολή ή έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες), προβλέπεται:

- Η αποζημίωση των 800 ευρώ, που είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη 
και μη συμψηφιστέα.

- Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και των δόσε-
ων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.

- Η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομα-
στικού τους μισθού, για 45 ημέρες.

- Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και 
των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, εφόσον 
καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία τους.

- Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες 
για τους συνεπείς δανειολήπτες.

- Η καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για τους ερ-
γαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη 
λειτουργία τους, από τη στιγμή που αυτή είναι πρώτη κατοικία.

- Η διασφάλιση της καταβολής του Δώρου Πάσχα για όλους τους 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

- Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και στην πε-
ρίπτωση εφαρμογής της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, με 
την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων 
εργασίας.

 Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενους

Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων 
και ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι πέντε εργαζόμε-
νους και είναι στους ΚΑΔ, προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίω-
ση 800 ευρώ.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ό,τι και για τους εργαζόμε-
νους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και 
λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), 
προβλέπονται: (α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ό,τι και για 
τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή 
ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την 
προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να 
επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα. (β) Για τους 
εργαζόμενους αυτών ισχύει ό,τι και για τους εργαζόμενους των επιχει-
ρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

- Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μη-
νών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφληση των εισφορών των 

παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, αρ-
χής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

- Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων, 
ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν, των οποίων η υποχρέ-
ωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και τις 31 
Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα 
αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020.

- Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς 
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 
και Μαρτίου 2020, εφόσον εξοφληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία.

 Μέτρα για τους άνεργους
- Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και 

του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας, 
σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για δύο μήνες 
σε όσους το δικαίωμα επιδότησης έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο 
του 2020.

- Αποζημίωση, ύψους 800 ευρώ, για όσους έχουν αποχωρήσει οι-
κειοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, εφόσον δεν 
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Άρα, αυτοί που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
ύψους 800 ευρώ, είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς 
αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενοι που, βάσει ΚΑΔ, πλήττονται (εκτός από τις 
προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων) και οι 
εργαζόμενοι αυτών, καθώς και όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικειοθελώς 
αποχώρησαν από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαρτίου.

 Μέτρα για τις επιχειρήσεις
Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται -είτε γιατί το 

κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται 
στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ- προβλέπονται:

- Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων 
ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.

- Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων 
ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών.

Συγκεκριμένα:

α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών ει-
σφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, οι οποίες δύναται να 
καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020, αντίστοιχα.

β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών 
ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 
31/3/2020, καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 
ρύθμισης.

- Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των 
δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών, εκτός ΦΠΑ, σε περίπτωση 
που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα αρχικώς 
προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.

- Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για 
τις συνεπείς επιχειρήσεις.

- Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις 
επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.

- Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους 
επεκτείνεται, μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής 
του στις προθεσμίες του ισχύοντος νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.

- Η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό 
ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.

- Η συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκί-
ου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανεί-
ων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.

- Η δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύμ-
βασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των ΚΑΔ που θα 
ανακοινωθούν.

 Ειδικές πλατφόρμες αποζημίωσης-μισθώματα 
για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Παράλληλα, είναι έτοιμα τα δύο ηλεκτρονικά έντυπα, που αφορούν 
εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία θα κατατίθενται στις δύο ειδικές 
πλατφόρμες που ετοιμάστηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο:η μία ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα θα είναι για τους εργοδότες, η οποία θα ανοίξει σήμερα 
και θα βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και η ειδική 
πλατφόρμα για τους εργαζόμενους supportemployees.yeka.gr θα βρί-
σκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργεί-
ου και θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Χρ. Σταϊκούρας: Νέα μέτρα από βδομάδα 
για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

 Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που εξει-
δικεύτηκαν χθες από το Υπουργείο:   - Καλύπτονται περίπου 600.000 
επιχειρήσεις.   -Καλύπτονται 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί, που αντιστοι-
χούν στο 60% των μισθωτών ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας.    - 
Καλύπτονται, επιπλέον, 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Όπως είπε ο υπουργός, οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων 
ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η αποζημίωση ειδικού σκοπού 
και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων 
επαγγελματιών, διαμορφώνεται επίσης στα 2 δισ. ευρώ. Η συνολική τα-
μειακή επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ, μόνο 
για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. 

Την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης εργαζομένων, ανέργων 
και επιχειρήσεων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση
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