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Κάποιοι αντί να μένουν 
σπίτι…παραμένουν 

ξεροκέφαλοι!
  Δυστυχώς αντί κάποιοι να ευλογούν την καλή τύχη 
μέχρι στιγμής για την Ημαθία και να προσπαθούν 
να καθυστερήσουν όσο μπορούν την έλευση 
κρουσμάτων, τουναντίον με περίσσεια απερισκεψία 
ενεργούν ως σα να μην συμβαίνει τίποτα. Θα πείτε 
είναι γενικό το κακό, αφού το Σάββατο βούλιαξαν 
οι παραλίες και τα παραθαλάσσια! Ας παρατείνουμε 
όσο είναι δυνατό την μη εμφάνιση κρούσματος, 
γιατί ο χρόνος λειτουργεί σίγουρα υπέρ ημών. Οι 
ηλικιωμένοι που θυμήθηκαν πρωινιάτικα Δευτέρα 
να μαζευτούν κατά δεκάδες στην ΔΕΥΑΒ για να 
πληρώσουν το νερό, οι αναφορές από λογιστές ότι 
επισκέπτονται τα γραφεία τους για μια εκτύπωση 
ΕΝΦΙΑ, είναι ενέργειες «εγκληματικές» πρωτίστως 
κατά του εαυτού τους. Να υποθέσουμε ότι αν 
κατακλείσουν και την σημερινή λαϊκή αγορά θα 
ολοκληρωθεί το «έγκλημα», αφού είναι άσκοπο από 
την μια να κλειδαμπαρώνεται ο κόσμος στα σπίτια 
και από την άλλη να συνωστίζονται στην λαϊκή 
εκατοντάδες για να ψωνίσουν. Είναι στο χέρι μας 
σε μεγάλο βαθμό να «πολεμήσουμε» την πανδημία 
με νου, σύνεση και αυτοπειθαρχία. Ας μην κάνουν 
κάποιοι του κεφαλιού τους γιατί θα το πληρώσουμε 
όλοι πολύ ακριβά! ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Αλεξίου ανθρώπου του Θεού,

Θεοστηρίκτου οσ.

Κανονικά η λαϊκή στη 
Βέροια εκτός εάν εκδοθεί 
απαγορευτική εγκύκλιος

Από τη στιγμήπου δεν εκδόθηκε απαγορευτικό από το
ΥπουργείοΕμπορίου,ηλαϊκήαγοράθαλειτουργήσεισήμερα
κανονικάστηΒέροια, όπωςμας είπαν οιπρόεδροι τωνσω-
ματείωνκ.κ.ΤσιλίκαςκαιΟυζουνίδης.Εννοείται,βέβαια,ότι
εάνακόμακαιαύριοτοπρωί,εκδοθείαπόφασηαναβολήςτων
λαϊκών,δενθαγίνειτοπαζάριούτεστηΒέροια.

Προς τονπαρόν, όμως, οιπωλητές ετοιμάζονται για τους
πάγκουςκαιόπωςλένεθαλάβουνμέτρα,μεγάντιαμιαςχρή-
σεωςκαιαποστάσειςτωνκαταναλωτώνμεταξύτους…

Ίδωμεν!

Καθήστε σπίτι… Τι δεν καταλαβαίνετε;
Μέχριτις10.00τοπρωί,χθεςΔευ-

τέρα,περίπου50άτομαεπισκέφθηκαν
τηΔΕΥΑΒ,γιαλογαριασμούςκιάλλες
συναλλαγές.Κι απόαυτούς οιπερισ-
σότεροι,ήτανσυνταξιούχοι.

Δηλαδήοινεότεροιμένουνσπίτιγια
ναπροστατεύσουντουςηλικιωμένους,
και αυτοί βγαίνουν έξω, με τα άγνοια
κινδύνου…;

Την«επικίνδυνη»κινητικότητασχο-
λίασε καιο διευθυντής τηςΔΕΥΑΒ
Θωμάς Αχτσής που μίλησε στις
«πρωινέςσημειώσεις»τουΑΚΟΥ996,
γράφονταςταεξήςστηνανάρτησητης
συνέντευξηςστοlaosnews.gr:

«Δυστυχώς, σήμερα προσήλθαν
στο ταμείο 150συμπολίτες μας, από
τους300περίπουπουθαπροσέρχο-
νταν υπό κανονικέςσυνθήκες.Πολλοί
εξαυτώνηλικιωμένοι.Κιακούσαμεκαι
γαλλικάδιότικλείσαμετοταμείοτηςδημοτικήςαγοράς.Μόνοοιμισοίπειθάρχησαντελικά.Φαντάζομαιθαέγινετοίδιο
καισεάλλεςπόλεις.Δεντηνγλιτώνουμετηνυποχρεωτικήκαραντίνα».

Ακριβώς!Καικάπωςέτσιθαμαςέρθεικαιηαπαγόρευσητηςκυκλοφορίας!Τίδενκαταλαβαίνετε;

ΟιαστυνομικοίτηςδιμοιρίαςΗμαθίας
πουεπιχειρούνστονΈβρο

Μευψηλόηθικό καιφρόνημα, οι αστυνομικοίπου έχουνδιατεθεί από τηναστυνομικήδιεύθυνσηΗμαθίας για την
φύλαξητωνσυνόρωνστονΈβρο,ποζάρουνσεμιααναμνηστικήφωτογραφίαπουανέβασανστοπροφίλτουςστοfb.Οι
ημαθιώτεςμάχιμοιαστυνομικοίμακριάαπότιςοικογένειέςτους,πιστοίστοκαθήκον,επιχειρούνμαζίμετιςυπόλοιπεςδυ-
νάμειςμεαποτελεσματικότητακαικάνουνπερήφανουςσυγγενείς,φίλουςκαικάθεημαθιώτηγιατηνσημαντικήσυμβολή
τουςστηνδιαφύλαξητωνεθνικώνσυνόρων.

ΠρόεδροςΚΤΕΛΤ.Συμεωνίδης:
“Μειωμέναδρομολόγιακαι
σχεδόνάδειαλεωφορεία”

Για την κατάστασηπου επικρατεί στις υπεραστικέςσυγκοινωνίες
μέσωτουΚΤΕΛ,ρωτήθηκεοπρόεδροςΤάσοςΣυμεωνίδηςσε τηλε-
φωνική επικοινωνία με την εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ
99,6. Το χθεσινόπρωινό δρομολόγιο γιαΑθήνα είπε ότι ξεκίνησε
κανονικά στηνώρα του και είχε 12 επιβάτες, ενώ ο  «δημοφιλής»
προορισμόςτηςΘεσσαλονίκηςαπό30δρομολόγιαημερησίως,έπεσε
σταεπτάκαιαυτάμεμόλις2-3επιβάτες!ΌσογιατηνδιαδρομήΒέροι-
α-Νάουσαέχει5δρομολόγια.Αναφορικάμεταμέτραπροστασίαςγια
τονκορωνοϊό,οπρόεδρος είπεότι έχουνγίνειαπολυμάνσεις, έχουν
προμηθεύσει με γάντια τους οδηγούς και αντισηπτικά για το κοινό,
ενώ το ίδιο ισχύει καιστα εκδοτήρια.Επίσηςσύστησεότι είναι καλό
πριν ταξιδέψει κάποιοςνα επικοινωνήσειμε τοΚΤΕΛγιαναπληρο-
φορηθείταδρομολόγιαγιατίμπορείναυπάρξουναλλαγές.Καιτούτο
γιατίπαρακολουθούντηνανταπόκρισητουκοινούκαιπεριορίζουντα
δρομολόγια,αφούείναιπολυτέλειαναξεκινάειέναλεωφορείομεμό-
λις2επιβάτες!Τέλοςοπρόεδροςσυνέστησεστουςεπιβάτεςγιατην
ασφάλειαόλωννααποφεύγουνταταξίδιαγιατίόπωςείπε«οφόβος
φυλάειταέρμα»!

Βέροια: Παρά την βροχή... χειροκροτήματα και 
ζητωκραυγές το βράδυ της Κυριακής για τους ήρωες 

υγειονομικούς
Μόλιςτορολόιέδειξε9.00μ.μ.καιπαράτοκρύοκαι τηνκαταρρακτώδηβροχήπολίτεςτηςΒέροιαςβγήκανστα

μπαλκόνιακαιάρχισανναχειροκροτούνπαρατεταμένα.
Συγχρόνωςσφυρίγματα,ζητωκραυγές...μέχρικαικόρνεςγιαταγήπεδα!!!
Καιόλααυτάλόγωτουραντεβούπουείχεδοθείμέσωτωνκοινωνικώνδικτύωνγιαναδοθείμήνυμαευγνωμοσύ-

νηςκαιστήριξηςστουςγιατρούς,νοσηλευτέςκαισυνολικάστοπροσωπικόπουδίνειμάχηστανοσοκομεία.
(δείτε το video στο: laosnews.gr)
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Δια περιφοράς, η συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας το πρωί της Παρασκευής 

Δια περιφοράς θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 11:00 π.μ., λόγω των κατεπει-
γόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

 Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 33 θέματα.
Διά περιφοράς και η λήψη αποφάσεων από όλα τα  συλλογικά 

Όργανα  των ΟΤΑ
Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνονται επίσης ότι:
Mε βάσει :  1.  την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ-

ΝΟΥ/11-3-2020/ΦΕΚ 55, κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δή-
μων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

2. Και την ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής
Αποφασίζεται ότι:
Α) Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσε-
ως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων θα λαμβάνει 
χώρα διά περιφοράς και επί πλέον θα εξεταστεί η δυνατότητα τηλεδιά-
σκεψης.

Β) αναστέλλει τη λειτουργία όλων των παιδικών χαρών, του δήμου 
μέχρι νεωτέρας. Η υφιστάμενη κατάσταση θα επανεκτιμάται και θα προσαρμόζεται σύμφωνα πάντα με τις εκδοθείσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Αναστέλλεται η 
λειτουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων του 

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

΄Β 855/13-03-2020), απαγορεύτηκε προσωρινά (από 
14-03-2020 έως 27-03-2020) και για προληπτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας, η λειτουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής. 
Εξαίρεση τέθηκε για τους δημόσιους ανοικτούς χώ-
ρους άθλησης, αυστηρά όμως για μεμονωμένη ά-
θληση.

Επειδή κατά τις προηγούμενες ημέρες, παρα-
τηρήθηκε ιδιαίτερη προσέλευση και συνωστισμός 
αθλουμένων στον χώρο του Ε.Α.Κ (γήπεδο στίβου) 
και στο γήπεδο 5χ5 του Προμηθέα, με απόφαση του 
Πρόεδρου του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται 
η σφράγιση, από την 17-03-2020 και μέχρι νεότερης 
ρυθμίσεως, των ανωτέρω αθλητικών εγκαταστάσεων 
προς αποφυγή συνωστισμού αθλουμένων και του 
συνεπαγόμενου κινδύνου διάδοσης του ιού Covid 
– 19.

Ο πρόεδρος
του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας

Ακριβόπουλος Λεωνίδας

Τα πρώτα μέτρα που μερίμνησε η ΔΕΥΑΒ να πάρει από την προηγού-
μενη ήδη εβδομάδα για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19 (κορονο-
ϊός) ήταν:

- Απολύμανση των κτιρίων.
- Πιστή εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής κατά την είσοδο στα γρα-

φεία της ΔΕΥΑΒ (απολύμανση χεριών με αντισηπτικό).
- Διάθεση αντισηπτικού υγρού για τακτική χρήση από τους εργαζόμε-

νους και τους πελάτες.
- Έλεγχος της ροής του αριθμού των πελατών που εισέρχονται στα γρα-

φεία της ΔΕΥΑΒ για τις συναλλαγές τους, με την καθοδήγηση υπαλλήλου 
της δημοτικής επιχείρησης.

- Ανάρτηση σε εμφανή σημεία ενημερωτικού υλικού με τις οδηγίες προ-
στασίας και υγιεινής του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

- Καθημερινή καθαριότητα και απολύμανση σε όλους τους χώρους των 
γραφείων της ΔΕΥΑΒ.

 Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και με συναίσθηση ευθύνης 
απέναντι στους συνδημότες μας, στους εργαζόμενους και στις οικογένειές 
τους, θα προχωρήσουμε άμεσα στα παρακάτω πρόσθετα μέτρα:

- Όλοι οι λογαριασμοί, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν 
κατά τον επόμενο μήνα, παίρνουν παράταση ημερομηνίας λήξης κατά ένα 
μήνα άτοκα. Εάν δηλαδή  ο λογαριασμός αναγράφει ημερομηνία λήξης 
17-3-2020, η πραγματική ημερομηνία λήξης είναι 17-4-2020, χωρίς καμία 
επίπτωση ή επιβάρυνση στον καταναλωτή.

- Δεν θα γίνονται για ένα μήνα σφραγίσεις νερού λόγω οφειλών.
- Τα ταμεία της δημοτικής αγοράς και του Μακροχωρίου θα παραμεί-

νουν κλειστά.
- Θα λειτουργεί ένα ταμείο στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, Κεντρικής 203, 

μόνο για επείγουσες περιπτώσεις που δεν μπορούν να πάρουν αναβολή, 
όπως π.χ. εξυπηρέτηση ετεροδημοτών καταναλωτών που πρόκειται να 
αναχωρήσουν από την Βέροια, νέες συνδέσεις εφόσον το ακίνητο θα κατοι-

κηθεί άμεσα κλπ.
- Παρακαλούνται οι καταναλωτές να προτιμούν ε-

ναλλακτικές μεθόδους πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής 
τραπεζικής.

- Το πρωτόκολλο θα δέχεται μόνο επείγουσες αιτή-
σεις. Υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικών αιτημάτων. 
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2331078800. Παρα-
καλούνται οι συνδημότες να προτιμούν το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, στη διεύθυνση deyav@otenet.gr

- Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η φυσική πα-
ρουσία στην υπηρεσία, αυτή θα γίνεται με ραντεβού και 
σειρά προτεραιότητας.

- Τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να ζη-
τούν να εξυπηρετηθούν από άτομα του περιβάλλοντός 
τους που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

- Σε κάθε χώρο της ΔΕΥΑΒ επιβάλλεται η τήρηση 
αποστάσεων τουλάχιστον δύο μέτρων, μεταξύ κάθε συ-
ναλλασσόμενου ή εργαζόμενου.

- Τα τεχνικά συνεργεία θα απασχοληθούν σε συν-
θήκες επιφυλακής σε βάρδιες, μόνο για αποκατάσταση 
βλαβών, με βασικό μέλημα την απρόσκοπτη παροχή 
νερού σε όλο το Δήμο Βέροιας. Τα τηλέφωνα βλαβών 
είναι 2331078803 ή 6977578583. Παρακαλούμε μην τα χρησιμοποιείτε 
άσκοπα.

- Το χλώριο που χρησιμοποιείται για την απολύμανση του πόσιμου 
νερού είναι αποτελεσματικό στην αδρανοποίηση των περισσότερων ιών. 
Οι χλωριωτήρες νερού στις δεξαμενές μας θα ρυθμιστούν στα μέγιστα 
επιτρεπτά όρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη μυ-
ρωδιά χλωρίου στην κατανάλωση, όμως το νερό θα έχει αυξημένο δείκτη 
ασφάλειας ενώπιον του άγνωστου προς στιγμήν στη συμπεριφορά ιού. Σε 

κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν να πίνουν νερό 
ακουμπώντας τη βρύση, γιατί μπορεί να την μολύνουν και έτσι να μολύνουν 
και άλλους.

- Ήδη πολλοί εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΒ κάνουν χρήση της ειδικής άδειας 
που επιβάλλεται από την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Αυτό 
σημαίνει ότι η Υπηρεσία θα λειτουργήσει με λιγότερο προσωπικό. Βοηθή-
στε μας να κάνουμε όλοι αυτό που επιτάσσει το κοινό συμφέρον όλων. Το 
σύνθημα ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ δεν είναι ευχή, είναι αναγκαιότητα. Ισχύει για 
όλους τους συνδημότες μας, αλλά και για τους εργαζόμενους. Μπόρα είναι 
και θα περάσει, φτάνει να πειθαρχήσουμε όλοι.

Μήνυμα προς τους «επίδοξους λύκους» έστειλε ο Διευθυντής 
Αστυνομίας Ημαθίας Δ. Κούγκας, μέσω του ΑΚΟΥ 99.6 

«Είμαστε εδώ, δεν έχουμε αποσυρθεί και μάλιστα έχουμε το νου μας 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά!», αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε 
ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας Διονύσης Κού-
γκας μέσω της εκπομπής ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, προς 
τους επίδοξους «λύκους» που θέλουν να χαρούν στην «αναμπουμπού-
λα» και σκέφτονται να διαπράξουν την οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια, 
εκμεταλλευόμενοι προφανώς την κατάσταση. Με αποφασιστικότητα ο 
κ. Κούγκας υπογράμμισε ότι παρά την διάθεση αστυνομικών δυνάμεων 
στον Έβρο, η παραμένουσα δύναμη είναι επαρκής, αφού έχει δοθεί 
προτεραιότητα στην ασφάλεια του αστικού ιστού και έχει ριχθεί όλη 
δύναμη στην υπηρεσία για την προστασία του πολίτη και των κλειστών 
καταστημάτων. Σημείωσε πάντως ότι τα κρούσματα διαρρήξεων είναι 
σε χαμηλά φυσιολογικά επίπεδα στην Ημαθία.  Επίσης αναφέρθηκε 
στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί καμία παράβαση από ε-
παγγελματίες στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχει εκδώσει 
η κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα για την μη εξάπλωση της πανδημίας 
και ότι η υπηρεσία  είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση με ελέγχους για την 
τήρηση του νόμου. Η επιτήρηση των επιχειρήσεων είναι 24ωρη, η συμ-
μόρφωσή τους είναι απόλυτη και έτσι ελπίζει να συνεχίσουν, ωστόσο αν 
παρατηρηθεί παρανομία θα είναι η αστυνομία παρούσα για να επιβάλει 
τα νόμιμα. Σε ερώτηση που δέχθηκε αν το «Μένουμε σπίτι», η παραμο-

νή δηλαδή του κόσμου στα σπίτια τους λειτούργησε μέχρι τώρα αποτρε-
πτικά στους επίδοξους διαρρήκτες, απάντησε ότι πιθανότατα έχει παίξει 
ρόλο αν και επανέλαβε ότι το ζήτημα είναι τα κλειστά καταστήματα και 
ο μεγάλος περιορισμός στην κίνηση των πολιτών, ειδικά τις βραδινές 
ώρες, που αυξάνει την ανάγκη για αστυνομική επιτήρηση. Αναφορικά 
με την προσέλευση των πολιτών στα αστυνομικά τμήματα, ζήτησε από 
τους πολίτες να αξιολογήσουν τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους και 
αν είναι κάτι που επιδέχεται αναβολής ας μην προσέλθουν. Σε αντίθετη 
περίπτωση η υπηρεσία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
και είναι στην διάθεση του πολίτη. 

Έλεγχοι σε όλη την Επικράτεια
Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 

για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοϊού, συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια, σε 
επαγγελματικούς χώρους (κομμωτήρια, καφετέριες, καφενεία, εστιατό-
ρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.) για τους 
οποίους ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
.Συνολικά από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη 
την 122 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 127 άτομα, εκ των οποίων οι 
5 στην Κεντρική Μακεδονία.

ΔΕΥΑΒ για τον κορονοϊό:  Παράταση ενός μήνα σε πληρωμή λογαριασμών 
και σφραγίσεις, απολυμάνσεις χώρων και πόσιμου νερού



Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ενημερώνει για τις 
αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στα μέτρα 
πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού (SARS-
COV -2) στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Μέτρα πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού (SARS-
COV-2), κατά τη λειτουργία των υπεραγορών τροφίμων, 
αρτοποιείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, επιχειρήσεων 
παρασκευής προχείρου γεύματος — μαζικής εστίασης με 
take away - delivery, υπαίθριων-λαϊκών αγορών, παρακα-
λούνται οι υγειονομικά υπεύθυνοι των ανωτέρω επιχειρή-
σεων, όπως μεριμνήσουν για τα κάτωθι:

1.Εφαρμογή γενικότερων προληπτικών δράσεων.
Αποτροπή της εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα 

στην επιχείρηση (1 άτομο /10 τετραγωνικά μέτρα, ώστε να 
αποφεύγεται ο συγχρωτισμός

Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και τις εξόδους 
των καταστημάτων, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με 
αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών, προς 
χρήση των πελατών.

Οι υπάλληλοι να φορούν γάντια και να πλένουν τα χέρια 
τους μετά την απόρριψη αυτών.

Οι υπάλληλοι που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα 
να φορούν γάντια και προστατευτική μάσκα κατά το άνοιγ-
μα και τη διαχείριση των εμπορευμάτων.

Σε επιμέρους τμήματα εντός των υπεραγορών τροφί-
μων, όπως χώρος κοπής τυριών κ.λ.π να τηρείται απόστα-
ση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.

Ο υπάλληλος πίσω από το χώρο κοπής να αφήνει πά-
νω στο διαχωριστικό, όπου υπάρχει η δυνατότητα, το προς 
πώληση προϊόν.

Κατά τη διάρκεια παραμονής έμπροσθεν των ταμείων 
να τηρείται 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των πελατών. Σε 
περίπτωση που τα ταμεία δεν φέρουν προστατευτικό τζάμι 
μεταξύ πελάτη και ταμία ο πελάτης να απέχει τη μέγιστη 
εφικτή απόσταση.

Αποφυγή χρήσης μετρητών κατά τη συναλλαγή.
Εφοδιασμό των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χει-

ροπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε 
ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων), αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).

Επιμελής και συχνός καθορισμός των αντικειμένων κοι-
νής χρήσης.

Για τους υπαίθριους χώρους αγορών (λαϊκές αγορές) να 
τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν 
του πάγκου εμπορευμάτων.

2.Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προσω-
πικό καθαριότητος:

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον συ-
στηματικό, επαρκή και συνεχή αερισμό όλων των χώρων. 
Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής 
(δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες κ.λπ.) πρέπει να διατηρούνται 
καθαρές και να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά δι-
αστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πέρα από τις 
συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός κα-
θορισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται 
συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες 
ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ) 
με κοινά καθοριστικά, δηλαδή υγρά σαπούνι και νερό, ή 
διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλω-
ρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντι-
σηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέ-
πει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθορι-
σμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες 
ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα λοί-
μωξης COVID-19. www.eody.gov.gr (Οδηγίες για τον 
περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων 
που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2)

Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, 
πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται 
αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορ-
ρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων 
απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθα-
ρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και 
επαναχρησιμοποίησή τους.

3.Οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμε-
νους και τους πελάτες

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το 
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιο.

Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του 
στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρ-
τομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλα πρέπει 
να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους 

κάδους απορριμμάτων.
Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σα-

πούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προ-
σεκτικά στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες 
μιας χρήσης σι οποίες Θα απορρίπτονται στους κάδους 
απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται 
απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και 
μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια 
δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να 
μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των 
συμπτωμάτων.
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Κλειστό μέχρι τέλος Μαρτίου το γραφείο 
του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας ανακοινώνει ότι το γραφείο του θα παραμεί-
νει κλειστό μέχρι και τέλος Μαρτίου. Για οποιαδήποτε αλλαγή και ενδεχόμενη παράταση της ανα-
στολής λειτουργίας του , θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
καθώς και από τη σελίδα του Ομίλου στο Facebook. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ευχαριστήριο προς τον Δήμο Νάουσας
Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τη μείωση διασποράς του covid-19 και ακολουθώντας 

τις οδηγίες που δίδονται από το ΕΚΕΑ, ενημερώνουμε το κοινό πως εφεξής η αιμοδοσία θα 
πραγματοποιείται εκτός της Υγ. Μονάδας Νάουσας, στην αίθουσα «Καμίνι» που βρίσκεται ακρι-
βώς απέναντι από το Νοσοκομείο. 

Η Υγ. Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας για την άμεση 
ανταπόκρισή του στο αίτημά μας και την παραχώρηση της αίθουσας, με αίσθημα ευθύνης για τη 
δημόσια υγεία και το κοινό καλό. 

Καλούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες να προσέλθουν για αιμοδοσία, προκειμένου να 
ενισχυθεί το απόθεμα αίματος στην επικράτεια. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για τις 
προϋποθέσεις αιμοδοσίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το αναλυτικό ωράριο λειτουργίας. 

Εκ της Διοίκησης του Νοσοκομείου
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ
Αναπλ. Διοικήτρια

Γ.Ν.Ημαθίας-Μον. Νάουσας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης συμμετείχε χθες Δευτέρα 16 Μαρ-
τίου 2020 σε τηλεδιάσκεψη των Αντιπεριφε-
ρειαρχών και στελεχών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε 
υπο την προεδρία του Περιφερειάρχη Από-
στολου Τζιτζικώστα. Εξετάστηκε η κατάσταση 
που επικρατεί σε σχέση με την πανδημία του 
κορονοϊού COVID-19 και αποφασίστηκε να 
ισχύσουν ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ για όλες τις Περιφε-
ρειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, σε σχέση με τήρηση κανόνων 
ασφαλείας για όλους τους εργαζόμενους αλλά 
και μέτρων που διασφαλίζουν τη σωστή και 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εξάπλω-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι από 
τώρα και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, όλες 
οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και θα εξυπηρετούν ΜΟΝΟ 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ περιπτώσεις και 
ΜΟΝΟ μέσω ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, μέσω FAX ή 
μέσω E-MAIL

Μια ακόμη φορά, παρακαλούνται οι πο-
λίτες να δείξουν κατανόηση στις αποφάσεις 
που λαμβάνονται, να επικοινωνούν τηλεφω-
νικά ή ηλεκτρονικά με τοις υπηρεσίες και μόνο 
για επείγουσες και αναγκαίες περιπτώσεις και 
κυρίως να συμβάλλουν από την πλευρά τους, 
στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παν-
δημίας του κορωνοϊού. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Τα τηλέφωνα, e-mail και fax για την επι-

κοινωνία των πολιτών, με τις υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας είναι:

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας: τηλ. 2331350172

email:dygeias@imathia.pkm.gov.gr 
fax:2331350219
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών:
 τηλ. 2331353417
email: dmetafepik@imathia.pkm.gov.gr
fax: 2331353435
Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: 
τηλ. 2331353614
email: danbio@imathia.pkm.gov.gr 
fax:2331353612
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής: τηλ. 2331350146
email: paparosi.s@imathia.pkm.gov.gr 
fax:2331353228 
Υποδιεύθυνση Οικονομικού – 
Ανθρωπίνων Πόρων: τηλ. 2331350118
email: marantidou.i@imathia.pkm.gov.gr
fax:2331350227
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων: 
τηλ. 2331353661
email: dtei@imathia.pkm.gov.gr 
fax:2331353450
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: 
τηλ. 2331350102
email:granom@imathia.pkm.gov.gr 
fax: 2331350226

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κλείνουν για 
τους πολίτες οι υπηρεσίες 

της Π.Ε. Ημαθίας
-Eπικοινωνία μόνο μέσω τηλεφώνου, FAX και e-mail

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας

Μέτρα πρόληψης στις επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος

 και οδηγίες προστασίας
 εργαζομένων και πελατών



Αρκετοί βεροιώτες βγήκαν το βράδυ της Κυριακής στα 
μπαλκόνια και χειροκρότησαν τους εργαζόμενους στα Δημό-
σια Νοσοκομεία, για τον σκληρό αγώνα που δίνουν αυτό τον 
καιρό. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκο-
μείο Βέροιας κ. Δημήτρης Τσέκας, μιλώντας στην εκπομπή της 
Σοφίας Γκαγκούση «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6, 
σχολίασε αυτή την κίνηση:

«Το χειροκρότημα ήταν μια επιβράβευση και ευχαριστούμε 
πολύ τον κόσμο, γιατί τον τελευταίο καιρό πυροβοληθήκαμε 
αρκετές φορές οι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία. Όταν όμως 
καλούμαστε να σηκώσουμε μεγάλο βάρος ευθύνης, όπως 
τώρα σ’ αυτήν την πρωτόγνωρη πανδημία, οι εργαζόμενοι 
είμαστε εδώ, όρθιοι κρατούμε το σύστημα υγείας με επαγγελ-
ματισμό και ευσυνειδησία, 24 ώρες το 24ωρο ακούραστοι να 
υποδεχθούμε όλους τους ασθενείς, αλλά κατά κύριο λόγο, να 
διαχειριστούμε αυτή την πανδημία του κορωνοϊού».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο πρόεδρος, «το Νοσοκο-
μείο έχει πάρει οδηγίες από τον ΕΟΔΥ τις οποίες τηρεί κατά 
γράμμα, το επιχειρησιακό σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι 
πανέτοιμοι και προχωράμε... Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στις 
θέσεις τους έχουν γίνει προσομοιώσεις, εκπαιδεύεται όλο το 
προσωπικό, καθημερινά στις νέες οδηγίες και όλα είναι σε 
ετοιμότητα».

Αντέχουν όμως και πόσο; ρωτήσαμε τον πρόεδρο.
«Αντέχουμε και νομίζω ότι θα αντέξουμε και στο τέλος θα 

την κερδίσουμε αυτή τη μάχη ή το στοίχημα, γενικότερα στο 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας αλλά και στο Νοσοκομείο Βέροιας 
που έχει δώσει δείγματα γραφής και σε άλλες κρίσιμες κατα-
στάσεις.

Ναι μεν, είναι μία δικαίωση το χειροκρότημα του κόσμου, 
περιμένουμε όμως και το «χειροκρότημα» της Πολιτείας. Αυτή 
η πανδημία ας αποτελέσει μια νέα αρχή για το ΕΣΥ και την 
στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού με την κάλυψη των ελλεί-
ψεων, τις μισθολογικές αναβαθμίσεις, τις μονιμοποιήσεις και 
τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΕΣΥ και των λειτουρ-
γιών του, μέσα σ’ αυτό».

Ο κόσμος σας επιβράβευσε και σας ενθάρρυνε... μπροστά 
σ’ αυτή την υγειονομική παγκόσμια κρίση, τι ζητάτε από τους 
πολίτες;

«Κατανόηση, σύνεση και τήρηση των κανόνων, από την 
πύλη μέχρι το εσωτερικό του Νοσοκομείου. Ζητάμε τη βοή-
θειά τους και συμμόρφωση, υπακοή στις οδηγίες. Οφείλουμε 
να το κάνουμε όλοι, για το καλό μας. Αυτή την ώρα χρειάζεται 
να επιδείξουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης» επεσήμανε ο κ. Τσέ-
κας, εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας και του Εμπορικού 

συλλόγου Βέροιας ευχαριστούν θερμά την εταιρεία φύλα-
ξης fps security  για την ανιδιοτελή προσφορά  στην φύλα-
ξη των πάσης φύσεως  καταστημάτων  της Βέροιας για όσο 
διάστημα θα είναι κλειστά λόγω του κορονοιού.

Με εκτίμηση 
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου                                             

Πρόεδρος   
Εμπορικού συλλόγου Βέροιας

     Γιώργος Μπίκας                                                                           
Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Ημαθίας

Ο υποστράτηγος
 Κωνσταντίνος Γούναρης 

νέος διοικητής της
Ι Μεραρχίας Πεζικού Βέροιας

Ο υποστράτηγος Κωνσταντίνος 
Γούναρης του Γεωργίου, αναλαμβά-
νει νέος διοικητής της Ι Μεραρχίας 
Πεζικού ‘Σμύρνη’, που εδρεύει στη 
Βέροια, με απόφαση του Ανώτατου 
Στρατιωτικού Συμβουλίου, για τον 
Στρατό Ξηράς.

Ο υποστράτηγος Κ. Γούναρης υ-
πηρετούσε ως διοικητής στην 1η Τα-
ξιαρχία Καταδρομών Αλεξιπτωτιστών 
στη Ρεντίνα , που υπάγεται στην 1η 
Μεραρχία Πεζικού- και αντικαθιστά 
τον μέχρι πρότινος υποστράτηγο 
Σάββα Κολοκούρη, διοικητή της ιστο-
ρικής Μεραρχίας, που αποστρατεύ-
τηκε με τον βαθμό του αντιστράτηγου. 

Ο νέος διοικητής θα αναλάβει υπηρεσία τις επόμενες μέρες, μετά την προ-
βλεπόμενη τελετή παράδοσης - παραλαβής από τον προκάτοχό του.

Πρόεδρος Εργαζομένων Νοσοκομείου 
Βέροιας: Ευχαριστούμε τον κόσμο 

για το χειροκρότημα, 
αλλά το Ε.Σ.Υ. χρειάζεται και 

«χειροκρότημα» της Πολιτείας



Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία
 στον Ιερό Ναό 

Αγ. Τριάδας “ΠΕΛΕΚΑΝ” 
το Σάββατο

Θα τελεστεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 στον 
Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο Βέ-
ροιας Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο για 
τη συμπλήρωση τριών ετών από την κοίμηση του μα-
καριστού πατρός Αμβροσίου Κυρατζή. Θα χοροστατή-
σει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων.
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Μαρτίου 

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

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΚΥΡΑΤΖΗ 

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

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
«ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 16 Μαρτίου 

2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής στην Ραψωμανίκη 
Ημαθίας ο Χρήστος Βασ. Χατζησταύ-
ρου σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Μόνο τα έκτακτα 
περιστατικά 

στις δομές της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανα-
κοινώνονται τα ακόλουθα:

λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και 
για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των ωφελούμενων 
παιδιών και νέων μας, αλλά και της δημόσιας υγείας, αποφασίστηκε:

1.Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας αναστέλλει τη 
λειτουργία του, μέχρι νεωτέρας. Το Κέντρο θα ρυθμίζει τα εσωτερικά 
θέματά του εφαρμόζοντας ειδικό πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης.

2.Το Κέντρο Αναφοράς, το Συμβουλευτικό Κέντρο και το Κέντρο 
Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας, αναστέλλει τη λειτουργία του 
μέχρι νεωτέρας. Τα έκτακτα και πολύ σοβαρά περιστατικά θα αξιο-
λογούνται και θα αντιμετωπίζονται από το ειδικά εξουσιοδοτημένο 
στέλεχος της επιστημονικής ομάδας, που θα απαντά στο τηλέφωνο. 
Η τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 23310-23700 εξακολουθεί να 
λειτουργεί.

3.Οι δομές φιλοξενίας, δηλαδή το Σπίτι της Βεργίνας και η Στέγη 
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων της Βέροιας, λειτουργούν κανονικά, 
όπως είναι φυσικό. Οι δομές αυτές δεν θα δέχονται επισκέψεις τρίτων, 
μέχρι νεωτέρας.

4.Το Πολυδραστικό Κέντρο της Βεργίνας-FRONT θα παραμείνει 
κλειστό.

5.Για θέματα σχετικά με τη Γενική Διοίκηση, το κοινό μπορεί να α-
πευθύνεται στον Πρόεδρο του ΔΣ στο τηλέφωνο 6944661092.

Εκφράζουμε την ευχή να ξεπεράσουμε τη δύσκολη κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί, εργαζόμενοι με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και 
τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουμε ενωμένοι!

 ΤΟ Δ.Σ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
             
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηρο-

κομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Την Οικ.κ.Κυριάκου Τσιπουρίδη,για την δωρεά του 

ποσού των 50 Ε , αντί στεφάνου , εις μνήμη Κων/νου 
Γαλεάδη.

-Ανώνυμες Κυρίες,για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγε-
νική προσφορά 9 Kgr Γαλεό,για τις ανάγκες του Γηρο-
κομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά στους 
Ηλικιωμένους 60 γιαουρτάκια,εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Προσωρινή
 αναστολή λειτουργίας 

γραφείου
Για τον περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας  κορο-

νοϊού το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφά-
σισε, για εύλογο χρονικό διάστημα, την ΑΝΑΣΤΟΛΗ  λειτουργίας του 
Γραφείου, καθώς και τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών.

Για έκτακτα προβλήματα στα τηλέφωνα: 6974297043 & 6948784342.
 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
 Γκόγκας Χαράλαμπος

ΑΔΑ: ΟΣ804690Β7-2ΝΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  12 Μαρτίου 2020
Α.Δ.:   7/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 2η/13-2-

2020 (Θέμα Ε.Η.Δ. 1ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Κα-
θετήρων» (CPV: 33141200-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας 
-  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού 
εκατόν έξι χιλιάδων ευρώ (106.000,00€) με Φ.Π.Α., για ένα 
χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α-
πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 18-03-2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 30-03-2020 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 6-4-2020 και ώ-
ρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας 
Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρ-
τησης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο 
συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακή-
ρυξης είναι 89800. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του 
Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ



Απόφαση για κλείσιμο των καταστημάτων, έλαβε η Ομο-
σπονδία Δυτ.-Κεντρ. Μακεδονίας από κοινού με τους κατά 
τόπους Εμπορικούς Συλλόγους για όλους τους νομούς που 
ανήκουν στην Ομοσπονδία, όπως είπε χθες στις «Πρωινές 
σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6, η πρόεδρος του Συλλόγου Βέ-
ροιας, Αθ. Τσιπουρίδου.

Οπότε, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, τα καταστήματα 
της Βέροιας θα μείνουν κλειστά στο πλαίσιο των μέτρων 
αποφυγής της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενώ, αναμένεται 
απόφαση του Υπουργείου για καθολικό, πανελλαδικό κλεί-
σιμο των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, που είναι και το 
πιθανότερο, μέχρι νεωτέρας. 

Με επιστολή της στους συναρμόδιους υπουργούς, η δι-
οίκηση της ΕΣΕΕ, ζητά την καθολική αναστολή λειτουργίας 
όλων των εμπορικών καταστημάτων, για την αποτελεσματι-
κότερη αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού. 

Η επιστολή αναφέρει:
Κύριοι Υπουργοί, Η ΕΣΕΕ, από την πρώτη στιγμή που 

ξέσπασε και στη χώρα μας η εξελισσόμενη πανδημία, στη-
ρίζει με όλους τους τρόπους την τεράστια προσπάθεια της 
Πολιτείας για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την πα-
ραμονή όλων των πολιτών στα σπίτια τους. Ωστόσο, ενώ τα 
κρούσματα του κορωνοϊού αυξάνονται πλέον με γεωμετρική 
πρόοδο, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το «μένουμε σπίτι» 
για κάποιο λόγο δεν ισχύει για τους μεμονωμένους εμπό-
ρους, τους εργαζόμενους 
και τις οικογένειές τους.

Για την μεγάλη πλειο-
νότητα του εμπορικού κό-
σμου της χώρας η συνέ-
χιση της λειτουργίας των 
επιχειρήσεών μας εμπεριέ-
χει πολλούς κινδύνους. Με 
την είσοδο και παρουσία 
των πελατών στα καταστή-
ματα, ακόμα και σε μικρό 
αριθμό, ο νόμος των πιθα-
νοτήτων για τη μετάδοση 
του ιού είναι πλέον κατά 

της υγείας των εμπόρων, των εργαζομένων, των ίδιων των 
καταναλωτών και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου. 

Καθημερινά λαμβάνουμε πιεστικά μηνύματα από την 
πλειοψηφία των Εμπορικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα 
που ζητούν πλέον την συνολική αναστολή της λειτουργίας 
των εμπορικών καταστημάτων. Ήδη πολλοί επιχειρηματίες, 
αυτοβούλως, αποφασίζουν να προχωρήσουν στο κλείσιμο 
των καταστημάτων τους.  Είναι επομένως η ώρα αυτό να γί-
νει συνολικά με κρατική απόφαση, όπως ακριβώς έχει γίνει 
στην Ιταλία και στην Ισπανία, με την εξαίρεση των καταστη-
μάτων τροφίμων, των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων.  

Εφόσον η αναστολή λειτουργίας εφαρμοστεί υποχρεω-
τικά και με καθολικό τρόπο, θα προστατευτεί ουσιαστικά η 
δημόσια υγεία και δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω προ-
βλήματα στις εμπορικές επιχειρήσεις. Φυσικά, η απόφαση 
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχα υποστηρικτικά μέτρα 
στήριξης των επιχειρήσεων αυτών. 

Η ΕΣΕΕ παραμένει πάντοτε στην διάθεσή σας στο ζήτη-
μα της αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού και των 
επιπτώσεων που ήδη αυτή προκαλεί στην αγορά και στην 
κοινωνία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας Νικόλαος Μπόνης

Αναστέλλονται τα 
τακτικά εξωτερικά 

Ιατρεία στα
 Νοσοκομεία Βέροιας 

και Νάουσας
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας  ακολουθώντας τις οδηγίες του Υ-

πουργείου Υγείας  ενημερώνει για την αναστολή από 16-3-2020 όλων των Τακτικών 
εξωτερικών Ιατρείων , συμπεριλαμβανομένων των Εργαστηριακών Εξετάσεων στο 
Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο των δυο Μονάδων Βέροιας και Νάουσας, 
μέχρι νεοτέρας.

Θα εκτελούνται αυστηρά και μόνο τα επείγοντα και τα έκτακτα.
Υπενθυμίζουμε στους πολίτες του Νομού την από 6 Μαρτίου 2020 ανακοίνωση του 

Νοσοκομείου που αφορά το επισκεπτήριο 
 • Καθολική απαγόρευση του επισκεπτηρίου στις Μονάδες Βέροιας και Νάουσας 

(σύμφωνα με την Υπ. Πρωτ. ΟΙΚ.13975-28/2/2020 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας).
• Καθολική απαγόρευση της εισόδου στους αντιπροσώπους των ιατρικών εταιρειών.

• Αποκλεισμός όλων 
των παράπλευρων ει-
σόδων του νοσοκομεί-
ου και αυστηρός έλεγ-
χος της εισόδου από 
το σημείο έλεγχου των 
δυο Μονάδων Βέροιας 
και Νάουσας

Σας ευχαριστούμε 
για την κατανόηση και 
τη συνδρομή σας στην 
προστασία της υγείας 
των ασθενών του νοσο-
κομείου, του προσωπι-
κού αλλά και όλων των 
κατοίκων του νομού 
μας.

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. 
ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Μόνο με τηλεφωνικά 
ραντεβού η εξυπηρέτηση 

στη Δ.Ο.Υ. Βέροιας

Από τη  Δ.Ο.Υ. Βέροιας ανακοινώνεται ότι   κατόπιν  
της από    11/3/2020  πράξης νομοθετικού περιεχομέ-
νου «κατεπείγοντα μετρά αντιμετώπισης των αρνητι-

κών συνέπειων της εμφάνισης του 
Κορωναίου covid-19 καιτης ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του»  θα   
δέχεται  μόνο  μετά  από  ραντεβού 
στα  κάτωθι τηλεφωνά:

 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ :  23313 53162                              
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: 23313 53154
ΚΒΣ: 23313 53146
ΕΛΕΓΧΟΣ : 2331066937
ΜΗΤΡΩΟ: 23310 26312   
ΕΣΟΔΑ: 23313 53161
ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 23313 53143,
 23313 53141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 23313 53165, 
23313 53168
Φ ΠΑ :  23313 53130,
23313 53128
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΝΕΙΩΝ: 23310 26882
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 23310 22315, FAX 23310 22313
Βέροια, 16.03.2020
Αριθμ. Πρωτ. 25/16.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Ακύρωση διεξαγωγής τακτικής Γ.Σ. μελών 

συνεταιρισμού και νέος τρόπος εξυπηρέτησης του 
κοινού από την γραμματεία του συνεταιρισμού

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχει-
ρίσεως Συνιδιοκτήτου Δάσους Σελίου, μετά από ομόφω-
νη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει 
τα Μέλη του παραπάνω Συνεταιρισμού ότι, λόγω των 
απαγορευτικών μέτρων που ελήφθησαν για την απο-
φυγή της έξαρσης του κορωνοϊού, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΟΠΟΙΗΘΕΙ η τακτική Γενική Συνέλευση που είχε προ-
γραμματιστεί την 29η Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11 π.μ. , η οποία θα λάμβανε χώρα στην αίθουσα 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ημαθίας, επί της οδού 
Κεντρικής 3 Βέροια, για την συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και, ότι 
το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανέλθει, μετά την άρση 
της απαγόρευσης των συνελεύσεων, με νέα πρόσκληση 
του για την διεξαγωγή της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
Μελών Συνεταιρισμού έτους 2020.

Επίσης, ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού 
από την γραμματεία του Συνεταιρισμού θα γίνεται πλέ-
ον, μέχρι την άρση των απαγορευτικών μέτρων, με τους 
παρακάτω δύο τρόπους:

α) με τηλεφωνική επικοινωνία & β) με αποστολή 
αίτησης στο e-mail του Συνεταιρισμού.

Όποιος Μέλος του συν/σμού επιθυμεί, μπορεί να 
ενημερώνεται για τις όποιες εξελίξεις (αν υπάρχουν) 
επί των παρόντων θεμάτων, στην επίσημη ιστοσελί-
δα του Συνεταιρισμού, με ηλεκτρονική διεύθυνση την 
asddseliou.gr

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την κατα-
νόησή σας.

Βέροια, 16/3/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

Κλειστά τα γραφεία του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας μέχρι 27 Μαρτίου

Μετά την έκδοση των  σχετικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 
Δικαιοσύνης και για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας τα Γραφεία του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι 27 Μαρτίου 2020 .

Η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα γίνεται από 10 έως 12 καθημερινά μόνο για επείγο-
ντα θέματα και μόνο από το γραφείο της Βέροιας.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποφεύγουν την φυσική τους  παρουσία στα Γραφεία 
του Δ.Σ.B. όταν δεν είναι απολύτως απαραίτητη και να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες 
του Συλλόγου, μέσω e-mail .

Η έκδοση των γραμματίων μπορεί να γίνεται και  μέσω του Portal-olomeleia με τους κω-
δικούς που  παραλαμβάνετε από το Σύλλογο τηλεφωνικά.

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
           ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ                   ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: 
«Ρολά» μέχρι την Πέμπτη και σε αναμονή, 

«επ΄ αόριστον» απόφασης 
Υποχρεωτική και καθολική αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, ζητά η ΕΣΕΕ
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Λουκέτο παντού και σε όλα! 
Τέλος ακόμα και στις προπονή-
σεις όλων των ομάδων (δηλα-

δή και ΠΑΕ, ΚΑΕ κ.λπ) βάζει το νέο 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνη-
σης, όπως δημοσιεύτηκε το βράδυ της 
Παρασκευής (13/3) στα «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» με την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ηπροσωρινήαπαγόρευσηαλλάζειταπάνταείτε
πρόκειταιγιαδημόσιαείτεγιαιδιωτικάπροπονητικά
κέντρα, και όπου υπάρχει ο όρος «αθλητικός όμι-
λος»σημαίνει «ομάδες», όπωςδιευκρινίστηκε από
τηΓΓΑμετάαπόσχετικόερώτηματουa-sports.grτο
Σάββατο(14/3).

Μοιραίατοστοπκαιστιςπροπονήσεις ισχύεισε
πρώτηφάσηέωςτις27Μαρτίου2020καιμοιραίαο-
δηγήσειτιςομάδεςσεάλλεςλύσεις,ώστεοιαθλητές
(ποδοσφαιριστές, μπασκετομπολίστες) να διατηρη-
θούνσε καλήφυσική κατάστασημε ειδικά ατομικά
προγράμματα εκγύμνασης.Mοναδική εξαίρεσημέ-

χρι νεωτέρας αποτελούν όσοιπροετοιμάζονται για
τουςΟλυμπιακούΑΓώνες, οι οποίοι πάντως είναι
στοναέραούτωςήάλλως...

Συγκεκριμένα το επίμαχο ΦεΚ (Β’ 855,
13/3/2020):«Δ1α/ΓΠ.οικ.18149/13-03-2020

Επιβολήτουμέτρουτηςπροσωρινήςαπαγόρευ-
σης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων,
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων,
αθλητικώνεγκαταστάσεων,καθώςκαιγενικάχώρων
συνάθροισης κοινού, στοσύνολο τηςΕπικράτειας,
για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και
27.3.2020»,πιοσυγκεκριμένα:

«Τηνπροσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο
σύνολο τηςΕπικράτειας, γιαπροληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από
14.3.2020έωςκαι27.3.2020,κατάτααναφερόμενα
στηναπό13.3.2020 εισήγηση τηςΕθνικήςΕπιτρο-
πήςΠροστασίαςΔημόσιαςΥγείαςέναντι τουκορω-
νοϊούCOVID-19,ωςακολούθως:

ΆρθροΠρώτο
6) Των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκατα-

στάσεων γυμναστικής, καθώς και των αθλητικών
ομίλων, με εξαίρεση τωναθλητών και ομάδωνπου
προετοιμάζονται για τουςΟλυμπιακούςΑγώνες του
τρέχοντοςέτους».

Ο πρόεδρος της Ένω-
σης Super League 
2 - Football League, 

Λεωνίδας Λεουτσάκος 
έστειλε το δικό του μήνυμα 
για τον κορονοϊό

Αναλυτικά:
«Μένουμεσπίτι βοηθώντας ναμην

εξαπλωθεί ο κορονοϊός για ναβγούμε
νικητές και σε αυτή τη μάχη τηςπαν-
δημίας!

Οφείλουμεναδώσουμεπολλάσυγ-
χαρητήριασεγιατρούς,νοσηλευτέςκαι
σεόσουςδίνουντηνμάχημετονιόκαι
ησκέψημαςείναιμαζίτουςστοδύσκο-
λοέργοπουεπιτελούν».

Κορωνοϊός:Προσωρινήαπαγόρευση
καιστιςπροπονήσειςόλωντων
ομάδωνμέχρι27Μαρτίου!

Λεωνίδας Λεουτσάκος «Μένουμε 
σπίτι βοηθώντας να μην εξαπλωθεί

ο κορονοϊός»

Οάνθρωποςπουέχειβρεθείστοστό-
χαστροόλης τηςφίλαθληςΓερμανίαςφέ-
ρεταιέτοιμοςναδώσειτηλύσηστηνκατα-
πολέμησητηςπανδημίας

.Πώς τα φέρνει η ζωή…ΟΝτίτμαρ
Χοπ είναι η πιο αμφιλεγόμενη προσω-
πικότητα του γερμανικούποδοσφαίρου,
καθώςο έλεγχοςπουασκείστηνΧόφεν-
χαϊμ και τα ιδιωτικά του κεφάλαια πάνε
κόντραστηντάσηπουυπάρχειστηχώρα
ναέχουνκυρίαρχορόλοστακλαμποιφί-
λαθλοι-μέτοχοίτουςκαιόχιέναπρόσωπο
ήμιαεταιρεία.Οπαδοίπολλώνσυλλόγων
έχουν διαμαρτυρηθεί για τιςπρακτικές του και το
γεγονόςότιδιατηρείστηνκορυφογραμμήμιαομά-
δα χωρίς μεγάλη ιστορία ή λαϊκήβάση.Κι όμως,
αυτόςοάνθρωπος,πουτονεπόμενομήνακλείνει
τα 80,φέρεται έτοιμος ναδώσει λύσηστην κατα-
πολέμησητηςπανδημίαςτουκορωνοϊού.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der
Spiegel, «σύντομα θα μπορέσει να ολοκληρώσει
τηνανάπτυξη εμβολίουπουθαμπορούσε ναμε-
τριάσειτιςεπιπτώσειςτουιού»

.Εταιρεία που ανήκει κατά 80% σε αυτόν, η
CureVac, με έδρα τοΤούμπινγκεν, εργάζεται ήδη
γιατηναντιμετώπισητουκορωνοϊού.ΟΧοπείναι

επίσης μέτοχος του ΙδρύματοςBill andMelinda-
Gates, τοοποίο,μαζίμε τοCureVac,αναπτύσσει
εμβόλιακατάπαντόςείδουςλοιμωδώννοσημάτων.

Τιςτελευταίεςημέρες,σύμφωναμετογερμανικό
περιοδικό, υπήρξεμια ισχυρήφήμηότι οιΗνωμέ-
νεςΠολιτείες,προσπάθησαν να αποκτήσουν τον
έλεγχοτηςεταιρείαςκαιωςεκτούτου,τουεμβολίου,
κυρίωςγιατιςΗΠΑ.Ακριβώςγι ‘αυτόντονλόγο,ο
Χοπκατηγόρησε έμμεσα τονΑμερικανόπρόεδρο,
ΝτόναλντΤραμπ,γιαέλλειψηαλληλεγγύης.«Ανθέ-
λουμενααναπτύξουμεένααποτελεσματικόεμβόλιο
κατάτουκορωνοϊού,αυτότοάτομοπρέπειόχιμόνο
ναπροσεγγίζειτουςανθρώπουςαλλάκαιναδείχνει
περισσότερηαλληλεγγύη»,δήλωσεοΧοπ.

ΟαμφιλεγόμενοςιδιοκτήτηςτηςΧόφενχαϊμ
ετοιμάζειτοεμβόλιογιατονκορωνοϊό

Με λιγότερο από
πέντε μήνες να απο-
μένουν για την έναρξη
τωνΟλυμπιακώνΑγώ-
νωντουΤόκιο,τηνΤρί-
τη (17/3) ο πρόεδρος
τηςΔιεθνούςΟλυμπια-
κής Επιτροπής,Τόμας
Μπαχ, θα καταγράψει
την κατάστασημε τους
εκπροσώπους των δι-
εθνών αθλητικών ομο-
σπονδιώνμέσωτηλεδι-
άσκεψης και τηλεφωνι-
κά, υπό τοπρίσμα της
έκτακτης ανάγκης του
κορονοϊού.

 Ο στόχος είναι να
ενημερώνονται άπα-
ντες,Ομοσπονδίες και
οι Ολυμπιακές Επι-
τροπές, ανέφερε μία
πηγή, διευκρινίζοντας
ότι όλοι θα έχουν την
ευκαιρία να κάνουν ε-
ρωτήσεις.ΟΜπαχ και
οι συνομιλητές του θα
αναφερθούν επίσης

στο γεγονός ότι, λόγω
της πανδημίας, πολλά
προκριματικάτουρνουά

διαφόρων αθλημάτων
για τουςΑγώνες έχουν
παρακαμφθεί κι αυτό

θέτει σοβαράπροβλή-
ματα.

Ως εκ τούτου, ενό-
ψει τουΤόκιο 2020, θα
πρέπει να γίνει προ-
σπάθεια να διορθωθεί
τοπρόβλημα.Υπενθυ-
μίζεται πως πριν από
μέρες, οπρόεδρος της
ΔΟΕ δήλωσε ότι «θα
δείξουμε ευελιξία», κα-
λώντας όλους τους α-
θλητές «νασυνεχίσουν
ναπροετοιμάζονται».

ΤηνπερασμένηΠα-
ρασκευή ο Ιάπωνας
πρωθυπουργός, Σίντζο
Άμπε, εγγυήθηκε ότι
«τοΤόκιοθακαλωσορί-
σει τους αγώνες όπως
αναμένεται, στις 24 Ι-
ουλίου», ενώ οΜπαχ,
από την πλευρά του,
είχε διευκρινίσει ότι «η
ΔΟΕ θα λάβει υπόψη
τις ενδείξεις του Πα-
γκόσμιουΟργανισμού
Υγείας».

Τόκιο 2020: Η ΔΟΕ θα κάνει εκτίμηση 
της κατάστασης σήμερα Τρίτη 17/3/

Aναστολήτων
προπονήσεων
τένιςαπότον
Ο.Α.Βέροιας

Μετάαπόυπουργικήαπόφαση
κ τοΦΕΚ επιβολής νέωνμέτρων
(833/12-3-2020)οΟΜΙΛΟΣΑΝΤΙ-
ΣΦΑΙΡΙΣΗΣΒΕΡΟΙΑΣ με αίσθη-
μα ευθύνης και προστασίας των
αθλητών-τριών του ενάντια στον
covid-19 αναστέλλει μέχρι νεοτέ-
ρας όλα τα τμήματαπροπονήσε-
ωντου.
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Ως επιβεβλημένη χαρακτηρίζει
οΑλέξηςΚούγιας, σε επιστολή του
προς τονΛευτέρηΑυγενάκη, την
παύσητηςαγωνιστικήςδράσηςστο
ποδόσφαιρο ελέω κορωνοϊού και
προτείνει νέα αναδιάρθρωση των
κατηγοριών.Ο ιδιοκτήτης τηςΠΑΕ
ΑΕΛπροτείνει να μην υποβιβαστεί
κανείς από τηSuperleague και να
αυξηθούν σε 16 οι ομάδες στην
πρώτη κατηγορία, ο τίτλος να κα-
ταλήξει στονΟλυμπιακό «αφού η
διαφορά των 14 βαθμών είναι α-
δύνατον να ανατραπεί» και το 2ο
εισιτήριο για τοΤσάμπιονςΛιγκ να
πάει στονΠΑΟΚ καθώς «έστω και
με αφαίρεση7βαθμών, δεδομένης
καιτηςδιαφοράςποιότητοςτων2ο-
μάδωνείναιαδύνατονναανατραπεί
απότηνΑΕΚ».

AναλυτικάτηνπρότασητουΑλέξηΚούγια:
Η ΠΑΕΑΕΛ δημοσιοποιεί επιστολή του

Προέδρουτηςκ.ΑλέξηΚούγιαπροςτονΥφυ-
πουργόΑθλητισμού κ.Αυγενάκη,που κοινο-
ποιήθηκεστονΠρόεδροτηςΕΠΟκ.Γραμμένο
καιστονΠρόεδροτηςSuperLeagueκ.Λυσάν-
δρου:Θέμα:Πρόταση για την αναδιάρθρωση
των Επαγγελματικών Κατηγοριών ώστε να
εκμεταλλευτούμε τηνΠανδημία τουΚορωνο-
ϊού και να τηνμετατρέψουμεσεσωτηρία του
ΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουστηνΕλλάδα.

Κύριοι,
ΗΠανδημία του Κορωνοϊού είναι βέβαιο

ότι τουλάχιστον για την τρέχουσα σεζόν κα-
τήργησε,ωςαναγκαίασυνέπεια,τηνκορυφαία
κοινωνική εκδήλωση στον κόσμο, το ποδό-
σφαιρο.Η απόφαση αναστολής κάθεποδο-
σφαιρικήςδραστηριότητας,γιατονοιονδήποτε
ο οποίος αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και
ρεαλισμό την εξέλιξη της Πανδημίας, αλλά
γνωρίζεικαι τοτισημαίνειησωστήαπόφαση
τουΠρωθυπουργούκαιτωναρμοδίωνΥπουρ-
γών, να διακοπούν όχι μόνο οι αγώνες αλλά
καιοιπροπονήσεις τωνποδοσφαιριστώνμας
μέχριτις27/3,όταναυτήηλαίλαπατουΚορω-
νοϊούθαβρίσκεταισεέξαρση,όπωςδείχνειη
γεωμετρικήπρόοδοςτωνκρουσμάτωνκαιτων
θανάτων, είναι βέβαιον ότι θα επεκταθεί του-
λάχιστονμέχριτοτέλοςΑπριλίου.Προσωπικά,
επειδήέχωπαίξειποδόσφαιρο,αλλάκαιαπό
το1981είμαιοπαλαιότερος ιδιοκτήτηςποδο-
σφαιρικώνομάδων,ηδιακοπήτωνπροπονή-
σεωντουλάχιστονμέχριτοτέλοςΑπριλίουκα-
θιστάαδύνατηποδοσφαιρικάτησυνέχισητων
πρωταθλημάτων και όσον αφορά τηνSuper
LeagueκαιτηνSuperLeague2,τηδιεξαγωγή
τωναγώνωνplayoffκαιplayout,αφούγιανα
επανέλθουνοιποδοσφαιριστέςσε κατάσταση
πλήρους ετοιμότητας και να μην έχουμε σο-
βαρούς τραυματισμούς, είναι αναγκαίαπρο-
ετοιμασία τουλάχιστον 40 ημερών (αυτό είναι
δυνατόννατοδιαπιστώσετεσυγκεντρώνοντας

όλους τουςπροπονητές και τους γυμναστές
τωνομάδωνκαιναζητήσετετηγνώμητους).

Με αυτό το δεδομένο ηπλέον αισιόδοξη
πρόβλεψηέναρξηςτωναγώνωνείναιαδύνατον
ναείναινωρίτερααπόταμέσαΙουνίουτου2020,
τοδε τέλος,ακόμηκαιμε εμβόλιμεςαγωνιστι-
κές, είναιαδύνατονναείναινωρίτερο της20ης
Ιουλίου.Επειδήποδοσφαιρικάείναιαδύνατοννα
υπάρξειάνθρωποςτουποδοσφαίρουμεγνώση
πουνααποφασίσειτηνπραγματοποίησηαυτής
τηςκαταστροφικής,κυρίωςγιατουςποδοσφαιρι-
στές,επιλογήσανΠΑΕΑΕΛπροτείνουμε:

1. Επικύρωση της βαθμολογίας όπως έ-
χει, άλλωστε η διαφορά των 14 βαθμών του
Ολυμπιακού από τονΠΑΟΚ είναι αδύνατον
να ανατραπεί, όσον φορά τον πρωταθλητή
καιτηνκατάταξητης1ηςκαι2ηςθέσης,όπως
επίσηςκαιηδιαφοράτουΠΑΟΚαπότηνΑΕΚ
έστω και με αφαίρεση 7 βαθμών, δεδομένης
και της διαφοράς ποιότητος των 2 ομάδων
είναιαδύνατονναανατραπείαπότηνΑΕΚ,ώ-
στεναανατραπείηδιαφοράτου2ουαπότον
3οκαιναδιαφοροποιηθείησειράτωνομάδων
που δικαιούνται τις θέσειςπου οδηγούνστο
ChampionsLeague.

2.Ταως άνωαφορούν και τις υπόλοιπες
ομάδες της εξάδας, αφού με δεδομένη την
ευρωπαϊκή τιμωρία τουΠαναθηναϊκού είναι
κλειδωμένεςοιυπόλοιπεςθέσειςπουοδηγούν
στηνΕυρώπη.3.Αντίστοιχαακόμηκαιμετιμω-
ρίατηςΞάνθηςμεμείον7βαθμούςείναιπολύ
δύσκολο να ανατραπεί η βαθμολογία στις 2
τελευταίεςθέσειςτουπίνακα,οιοποίεςθέσεις
όμωςχωρίςτηδιεξαγωγήτωνplayoutθαείναι
άδικο,αφούπρόκειταιγιαεξαιρετικέςκαιιστο-
ρικές ομάδες, να υποβιβαστούν αυτομάτως
λόγωτουΚορωνοϊούστηνSuperLeague2ο
ΠαναιτωλικόςκαιοΠανιώνιος.

4.Κατόπιντωνωςάνωσαςπροτείνω,και
είμαι βέβαιος ότι τελικώςθα το κάνετε δεκτό,
γιατί αυτό επιβάλει ηαπλήποδοσφαιρική λο-
γική, αύξηση τωνομάδων τηςSuper League
από 14 σε 16, με παραμονή Παναιτωλικού
και Πανιωνίου και άνοδο του ήδη προβιβα-

σμένουΠΑΣ Γιάννινα αλλά και της
ιδιαίτερααξιόπιστης οργανωτικά, οι-
κονομικά αλλά και ιστορικά ομάδας
τουΑπόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος
έχειάλλωστεσημαντικήβαθμολογική
διαφορά από τον 3ο της βαθμολο-
γίας της Super League 2.5. Όσον
αφορά την Super League 2 αύξη-
ση των ομάδων από 12 σε 16 με
επικύρωσητηςβαθμολογίαςωςέχει,
με υποβιβασμό των 2 ανύπαρκτων
ποδοσφαιρικά, οργανωτικά και οι-
κονομικάΠΑΕΑπόλλωνΠόντου και
ΑΟΚασσιόπη,υπότηνπροϋπόθεση
ότι θα γίνει σοβαρόςθεσμικός έλεγ-
χος αν θα δύνανται να συνεχίσουν
ναυπάρχουνστον χάρτη των επαγ-
γελματικών πρωταθλημάτων λόγω
οικονομικώνπροβλημάτων καιπρο-

βλημάτων, όσον αφορά τα πρόσωπα που
κατέχουν τις μετοχές τους και άνοδοαπό την
Football Leagueτων 6 πρώτων ομάδων της
βαθμολογίας, υπό τηνπροϋπόθεση ότι πλη-
ρούντανόμιμακριτήριακαιτηνεπόμενησεζόν
δενθαυπάρχουνπροβλήματα,όπωςταπρο-
βλήματαπουαντιμετώπισεηSuperLeague2
μετιςΠΑΕΑΟΚασσιόπηκαιΑπόλλωνΠόντου
τηντρέχουσασεζόν.

6.Όσοναφορά τηνFootball Leagueκαι με
τηνάνοδοστηνSuperLeague2των6πρώτων
τηςβαθμολογίαςπροτείνωηδιοργάνωση του
νέουπρωταθλήματος να γίνει με 16 ομάδες,
χωρίς να υποβιβαστεί καμίααπό τις 4 τελευ-
ταίεςομάδες τηςβαθμολογίας,αφούάλλωστε
οι τελευταίες ομάδες είναι εξαιρετικές ομάδες
οργανωτικά καιαυτόματηάνοδος των8πρω-
ταθλητώντωνομίλωντηςΓ’Εθνικής,χωρίςτην
οδυνηρήδιαδικασίατωναγώνωνμπαράζ.

7.Γιαόλαταωςάνωυπότηνπροϋπόθεση
ότι η ΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμού
απόσήμεραθαδιενεργήσειαναλυτικό έλεγχο
για τηνδιαπίστωση, εάνόλεςοιΠΑΕπουθα
συμμετέχουνσταεπαγγελματικάπρωταθλήμα-
τατηρούντιςνόμιμεςπροϋποθέσεις.

ΌπωςθαενθυμήστεηΠΑΕΑΕΛτηςοποί-
ας είμαι ιδιοκτήτης είχεπροτείνει στονπροη-
γούμενοΥφυπουργό κ.Βασιλειάδηαναλυτικό
σχέδιο με κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να
πληροί η οποιαδήποτε ομάδα θα εισέρχεται
στον επαγγελματικό χώρο τουποδοσφαίρου
ωςΠΑΕ (γήπεδα, προπονητικά κέντρα, μέ-
σος όρος οπαδών, αξιόπιστος ιδιοκτήτης),
ώστε να καταπολεμηθεί και το καταστρεπτικό
φαινόμενοτηςπολυιδιοκτησίας,αλλάκαιηεί-
σοδοςομάδων-σφραγίδωνστοεπαγγελματικό
ποδόσφαιρο με επικίνδυνους ιδιοκτήτες,που
υπάρχουνμόνογιατοστοίχημα.

Μεεκτίμησηκαισεβασμό,
ΟΠρόεδροςτηςΠΑΕΑΕΛ

ΑλέξηςΚούγιας

Κοινή στάση 
ομοσπονδιών και λιγκών 
για μετάθεση του Euro 

το 2021

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, θα 
ζητηθεί στην  τηλεδιάσκεψη κορυφής της 
UEFA να πάει για του χρόνου το Euro, ώστε 

να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και οι ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις. Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι 
εθνικές ομοσπονδίες και οι λίγκες των χωρών εν 
όψει της  κρίσιμης τηλεδιάσκεψης της UEFA.

Σύμφωνα με τηνGazzetta dello Sport, θα κρατήσουν κοινή
γραμμήζητώνταςτηνμετάθεσητουEuroγιατο2021,προκειμένου
ναδοθείχρόνοςσταεγχώριαπρωταθλήματα,αλλάκαιστιςδιεθνείς
διοργανώσειςναολοκληρωθούνκαιναμηνχρειαστείναδιακοπούν
«βίαια».

«ΌλοιήσχεδόνόλοιενάντιαστοEuro2020.Χθες,οπρόεδρος
τηςιταλικήςομοσπονδίας,ΓκαμπριέλεΓκραβίνα,σημείωσεότιείναι
πολύπιθανόοιλίγκες,οιομοσπονδίες,οισύλλογοικαιοιφορείςνα
εμφανιστούνσυμπαγείςστηναυριανή τηλεδιάσκεψημε τηνUEFA
και ναπροτείνουνμετάθεση τουΕυρωπαϊκούΠρωταθλήματος για
τον Ιούνιο του 2021, ή στο τέλος του 2020, σενάριοπουσυγκε-
ντρώνειλιγότερεςπιθανότητες»,αναφέρειηεφημερίδα.

Υπενθυμίζεται πως το ρεπορτάζ από την Ελλάδα αναφέρει
πωςεφόσονμετατεθείτοEuro,υπάρχειέναπλάνογιαέναρξητων
playoffsτονΜάιο,μεστόχοναολοκληρωθούντονΙούνιοκαιναμην
τελειώσειπρόωραηχρονιά.

Όλαταπαραπάνω,βέβαια,υπότηνπροϋπόθεσηπωςοκορω-
νοϊόςθαμπεισύντομασεύφεσηκαιθαεκλείψειοκίνδυνοςγιατην
δημόσιαυγεία.

ΠρότασηΚούγιαγιααναδιάρθρωση:«Ναμην
πέσεικανείς,οτίτλοςστονΟλυμπιακό»

ΣπουδαίακίνησηαπότονΚριστιάνοΡονάλντο,
ο οποίοςαποφάσισε ναπαραχωρήσει τα ξενοδο-
χεία του για ναμετατραπούνσε νοσοκομείαπρο-
κειμένουνααντιμετωπιστείηεπείγουσακατάσταση
λόγω κορονοϊού. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ
παραμένεισεκαραντίναστηνπατρίδατουμετάτο
κρούσματου ιούστηΓιουβέντουςμε τονΝτανιέλε
Ρουγκάνι.ΟCR7διαθέτειμιααλυσίδαπολυτελών
ξενοδοχείωνσε ΙσπανίακαιΠορτογαλίακαιόπως
έγινε γνωστό ταπαραχωρεί στις αρμόδιες αρχές
για να τα μετατρέψουνσε νοσοκομείαπροκειμέ-
νουναπεριθάλψουνόσουςχρειάζονταινοσηλείας
εξαιτίας του κορονοϊού.Μάλιστα, ρεπορτάζ του
πορτογαλικούΤύπουαναφέρουνότιο ίδιοςοΚρι-
στιάνοθακαλύψειτουςμισθούςτωνγιατρών,των
νοσηλευτών και του υπόλοιπουπροσωπικούπου
θααπασχοληθείεπιπλέονκαθώςοκορονοϊόςεξα-
πλώνεταιραγδαία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δίνει τα ξενοδοχεία του
για να γίνουν νοσοκομεία και πληρώνει 

γιατρούς και νοσηλευτές



Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  ανταποκρινόμενος στις 
αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας 
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας , προχωρά σε μια 
σειρά  μέτρων με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και 
την  προστασία των δημοτών, στον μέγιστο βαθμό, από την παν-
δημία του κορονοϊού. 

Με γνώμονα τα παραπάνω και εντολή του Δημάρχου Η.Π.  Νά-
ουσας Νικόλα Καρανικόλα αποφασίζονται τα ακόλουθα: 

Αναστέλλεται για το κοινό και για διάστημα δύο εβδομάδων και 
συγκεκριμένα  έως τις 28 Μαρτίου η λειτουργία των ακόλουθων 
υπηρεσιών του Δήμου μας:

-Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Νάουσας που εξυπηρετεί το 
κοινό. Η αναστολή της λειτουργίας δεν θα έχει καμία επίπτωση, 
οικονομική ή άλλη,  στην εξέλιξη των υποθέσεων των ενδιαφερόμε-
νων πολιτών, καθώς αυτές θα προχωρήσουν κανονικά. 

- Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου που εξυπηρετούν το κοινό. 
Η αναστολή της λειτουργίας δεν θα έχει καμία επίπτωση, οικονο-
μική ή άλλη  στην εξέλιξη των υποθέσεων των ενδιαφερόμενων 
πολιτών.

-Υπηρεσία ΤΑΠ για τις συναλλαγές με το κοινό. Σε περίπτωση 
υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση αδήλωτων τετραγωνικών, δό-
θηκε παράταση έως τις 30-06-2020.

- Ληξιαρχείο του Δήμου Η.Π. Νάουσας. 
-Παιδικές χαρές του Δήμου Η.Π.  Νάουσας.
- Τέλεση πολιτικών γάμων. 
-Γραφεία των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
Επισημαίνεται ότι  ο Δήμος Νάουσας από σήμερα και για δύο 

εβδομάδες  (έως τις 28 Μαρτίου) θα λειτουργεί με προσωπικό 
ασφαλείας. 

Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν από τις 7:30 έως τις 15:00 από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή, θα εξυπηρετούν δε τους πολίτες μόνο με 
ραντεβού, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου Η.Π. Νάουσας (Δημοτικό 
Συμβούλιο, Κοινοτικά Συμβούλια, Οικονομική Επιτροπή και Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής)  θα λαμβάνουν αποφάσεις δια περιφοράς 
ή με τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Παράλληλα, με εντολή του Δημάρχου Νικόλα Καρανικόλα τί-
θεται  σε λειτουργία νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για την διεκπεραίωση αιτημάτων των πολιτών, ώστε να δίνεται η  
δυνατότητα στους δημότες να αποφεύγουν την  αυτοπρόσωπη πα-
ρουσία τους στις υπηρεσίες του Δήμου  για να επιλύσουν ζητήματα 
της καθημερινότητας τους. Συγκεκριμένα οι πολίτες θα μπορούν να 
αποστέλλουν τα αιτήματα τους στο email: aitima@naoussa.gr. 

Επίσης, οι δημότες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Δή-
μο μόνο για κατεπείγοντα ζητήματα και υποθέσεις  στο τηλέφωνο 
23323 50300.

Παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν με τον Δήμο μόνο 

για κατεπείγοντα ζητήματα.
Συστήνεται στους δημότες  και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους 

και όλους όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις 
άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν στις οικίες τους. 

Επίσης παρακαλούνται οι δημότες που επισκέπτονται τον 
ανοικτό χώρο άθλησης του γηπέδου Νάουσας να λαμβάνουν τα α-
παραίτητα μέτρα προστασίας και τις απαραίτητες αποστάσεις από 
συναθλούμενους (μεγαλύτερες των δύο (02) μέτρων). 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας βρίσκονται σε εγρήγορση 
και θα ακολουθήσουν εκ νέου ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες 
σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό και το πλύσιμο δρόμων, των κάδων 
απορριμμάτων, την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων δημοτών, τις 
αποστειρώσεις  κ.ά.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας με υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκεται  
σε διαρκή συνεργασία και εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπουργεί-
ου Υγείας και του ΕΟΔΥ και εφαρμόζει καθημερινά ένα οργανωμέ-
νο σχέδιο για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών αλλά και για 
τους εργαζόμενους στον Δήμο.

Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας: Μόνο τα επείγοντα 
στις υπηρεσίες διαβατηρίων, 

ταυτοτήτων, αδειών, κλήσεων 
και επισκεπτηρίων

Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της 
μετάδοσης του κορωνοϊού και προκειμένου να ελαχιστοποι-
ηθεί ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 
εντός των αστυνομικών καταστημάτων από τις συστεγαζό-
μενες αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας, προς αποφυγή συνωστισμού,  ενημερώνονται οι 
πολίτες για τα κάτωθι :

Έκδοση Ταυτοτήτων – Διαβατηρίων
Θα εξυπηρετούνται μόνο οι επείγουσες περιπτώσεις οι 

οποίες επιβάλλουν την άμεση έκδοσή τους. Για το επείγον της 
περίπτωσης θα αποφαίνεται το προσωπικό των γραφείων 
ταυτοτήτων και διαβατηρίων αντίστοιχα, κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες και θα ορίζεται 
συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης αυτών προς εξυπηρέτηση 
και αποφυγή συνωστισμού (ραντεβού).

(τηλ. Γραφείο Διαβατηρίων 2331076650 – Γραφείο ταυ-
τοτήτων Βέροιας 2331076659 – Γραφείο ταυτοτήτων Νά-
ουσας 2332052574 – Γραφείο ταυτοτήτων Αλεξάνδρειας 
2333053354 )

Θεώρηση – έκδοση – ανανέωση αδειών
Ενδεικτικά:
• Μοτοποδηλάτων (Τροχαία)
• Όπλων (ΥΑΛ)
• Αδειών εργασίας (ΥΑΛ)
Μόνο στις περιπτώσεις λήξης τους ή έκδοσής τους για 

εξαιρετικούς λόγους και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
για ραντεβού

(τηλ. Γραφείου Μοτοποδηλάτων 
Τ.Τ. Βέροιας 2331076662 – Α.Τ. Νάουσας 2332052569 – 

Α.Τ. Αλεξάνδρειας 2333053337)
(τηλ. Γραφείου αδειών όπλων και εργασίας 
Τ.Α. Βέροιας 23310766657 – Τ.Α. Νάουσας 2332052570 – 

Τ.Α. Αλεξάνδρειας 2333053350)
Τροχονομικές κλήσεις

Η υποβολή ενστάσεων – αντιρρήσεων καθώς και η ενημέ-
ρωση περί των αποτελεσμάτων αυτών θα πραγματοποιείται 
αποκλειστικά μέσω e mail ή fax. Προς τον σκοπό αυτό, ο 
αστυνομικός που βεβαιώνει την παράβαση, θα ενημερώνει 
υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο για τα ανωτέρω επιδίδοντάς 
του παράλληλα κατάλληλο έντυπο, για την εξυπηρέτηση της 
ως άνω διαδικασίας.

Αιτήσεις πολιτών για αντίγραφα Β.Α.Σ. 
και αναφορών περιπολικών

Αναβολή εξυπηρέτησης μέχρι την λήξη της αναστολής λει-
τουργίας των δικαστηρίων την 27/3/2020, καθώς τα εν λόγω 
αντίγραφα δεν μπορούν να υποβληθούν σε αρμόδιο δικαστή-
ριο. Εξαιρετικές περιπτώσεις θα εξετάζονται από τον εκάστοτε 
Διοικητή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Επισκεπτήρια Κρατητηρίων
Κατά το επισκεπτήριο θα επιτρέπεται η επίσκεψη εντός 

ατόμου ανά κρατούμενο.
Γενικότερα

Η προσέλευση πολιτών για παράδοση – παραλαβή α-
φαιρεθέντων στοιχείων, θεώρηση γνησίων υπογραφής   και 
γενικότερα εφόσον προσέρχονται για διεκπεραίωση υποθέσε-
ών τους θα επιτρέπεται μέχρι τον μέγιστο αριθμό των δύο (2) 
ατόμων ανά υπηρεσία. Πολίτες πλέον των δύο θα αναμένουν 
εκτός αστυνομικού καταστήματος και θα εισέρχονται με την 
αποχώρηση των προηγουμένων. Εκτός αστυνομικού κατα-
στήματος θα παραμένουν και οι συνοδοί όσων προσέρχονται 
για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον η παρουσία τους δεν είναι 
αναγκαία εντός του καταστήματος.
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Κλειστά μέχρι νεωτέρας, 
τα γραφεία του Ιατρικού 

Συλλόγου Ημαθίας
                                              
Ο  Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει τους πολίτες, 

ότι σε συνέχεια των μέτρων που λαμβάνονται από την πολι-
τεία κατά της διασποράς στην κοινότητα του κορωνοϊού και 
έπειτα από 

σύσταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα παρα-
μείνει ΚΛΕΙΣΤΟΣ για το κοινό από τη Δευτέρα 16/03/2020 και 
μέχρι νεωτέρας.

Οι ιατροί μέλη του συλλόγου μας θα συνεχίσουν να ε-
ξυπηρετούνται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε 
τηλεφωνικώς.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                                                                                              

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ: Είμαστε δίπλα σας, 

εκτιθέμεθα σε αυξημένο 
κίνδυνο, βοηθήστε το έργο μας!

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, απευθυνόμεμος στους πολίτες του Νομού, 
ανακοινώνει τα εξής:  Αγαπητοί συμπολίτες,

Με απόλυτη συναίσθηση και επίγνωση της σημερινής κατάστασης, αποφασί-
ζουμε να σταθούμε ως άξιοι λειτουργοί της υγείας, στηρίζοντας για μία ακόμη φορά 
στην πράξη τους ασθενείς μας και το Σύστημα Υγείας της χώρας.

Είμαστε στην πρώτη γραμμή, στην αιχμή του μετώπου υποδοχής του κόσμου, 
σε αυτή την υγειονομική κρίση του κορονοϊού, συνεπώς εκτιθέμεθα σε αυξημένο 
κίνδυνο. Αγαπητοί συμπολίτες, τα φαρμακεία θα είναι αυτά που θα μείνουν ανοιχτά 
με κάθε κόστος και σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν η χώρα τυχόν βρεθεί σε πολύ 
δύσκολη κατάσταση.

Το φαρμακείο θα είναι δίπλα σας.
Σάς παρακαλούμε θερμά να συμβάλετε ο καθένας με όποια ενέργεια μπορεί ή με 

την αποφυγή άσκοπων ενεργειών στο δύσκολο αυτό έργο που έχουν αναλάβει όλοι 
οι λειτουργοί της υγείας. Βοηθήστε μας να μη γίνουμε εμείς οι ενδιάμεσοι φορείς 
που θα εξαπλώσουν περισσότερο τον ιό.

 Σάς καλούμε να μας βοηθήσετε στο έργο μας
 -Αποφύγετε τις άσκοπες επισκέψεις στα φαρμακεία (αλλά και σε όλα τα κατα-

στήματα και κλειστούς χώρους) και ειδικά για διάφορες μετρήσεις ή για να λάβετε 
πληροφορίες. Επικοινωνήστε αν θέλετε τηλεφωνικά σε τέτοιες περιπτώσεις.

-Αν έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα μην βγαίνετε από το σπίτι σας. Καλέστε το 
γιατρό σας ή τον ΕΟΔΥ στο 1135.

-Αποφύγετε τα συνωστισμό εντός του φαρμακείου και εντός όλων των κλειστών 
χώρων. Μην εισέρχεστε άνω των 1 ή 2 ατόμων ανά φαρμακείο.

-Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας αρκετών βημάτων από τους άλλους, αν αυτό 
είναι δυνατόν.

- Παραμείνετε εντός του χώρου όσο λιγότερο γίνεται.
-Πηγαίνετε χωρίς συνοδό στο φαρμακείο. Προσπαθήστε να εξυπηρετήσετε όσο 

γίνεται περισσότερους συνανθρώπους σας με μία μόνο επίσκεψη στο φαρμακείο.
-Προστατέψτε το στόμα και τη μύτη σας αν βήχετε ή φτερνίζεστε.
-Μην αγγίζετε το πρόσωπο σας αν τα χέρια σας είχαν επαφή με οτιδήποτε.
-Χρησιμοποιείστε τις μάσκες με σύνεση και κυρίως αν είστε άρρωστος ή πρόκει-

ται να βοηθήσετε ασθενείς.
-Μη ζητάτε φάρμακα, αντιβιοτικά ή αντιϊκά χωρίς συνταγή.
-Μην αγγίζετε επιφάνειες ή προϊόντα εντός του φαρμακείου. Χρησιμοποιείστε 

αντισηπτικό πριν την είσοδο και μετά την έξοδο από το φαρμακείο, καθώς και μετά 
από κάθε συναλλαγή γενικότερα.

Σάς ευχαριστούμε όλους θερμά για την κατανόηση και τη διάθεση συνεργασίας 
και σάς καλούμε σε ετοιμότητα, στα πλαίσια της οποίας η υπεύθυνη αλλά και ψύ-
χραιμη στάση όλων μας κρίνεται αναγκαία.

           Η Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας
                Κατή Σοφία            Οικονομοπούλου Αικατερίνη

Σειρά μέτρων του Δήμου Νάουσας για την 
προστασία των δημοτών από τον κορονοϊό

Κλειστό μέχρι τις 24 
Μαρτίου το Εργατικό 

Κέντρο Βέροιας
Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, λαμ-

βάνοντας υπ’ όψιν τα προληπτικά μέτρα που εξήγγειλε 
η κυβέρνηση, για τον περιορισμό της μετάδοσης του 
κορωνοιού, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας του 
Εργατικού Κέντρου Βέροιας μέχρι και την Τρίτη 24-03-
2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι εργαζόμενοι μπο-
ρούν να καλέσουν στα τηλέφωνα:

• 23310-24730
• 697 463 8353
• 693 274 3246

Την εστίαση 
της Πολιτείας και 
στους αστέγους 
της χώρας, που 
αυτές τις κρίσι-
μες ημέρες, πε-
ρισσότερο από 
κάθε άλλη φο-
ρά χρειάζονται 
τη βοήθεια και 
τη στήριξή μας 
για την προστα-
σία τους από 
τον  κορονο ϊό 
COVID – 19, 
ζητά με Ερώ-
τησή του προς 
τους αρμόδιους 
Υπουργούς Ε-
σωτερικών και 
Υγείας ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης. 

Όπως τονίζει, με δεδομένη την ε-
ξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση που 
αντιμετωπίζουμε ως χώρα αλλά και ως 
παγκόσμια κοινότητα λόγω της ταχύ-
τατης εξάπλωσης του ιού, μία κρίση 
που σχετίζεται άμεσα με την ίδια την 
ανθρώπινη ζωή, πέρα από τα απολύ-
τως επιβεβλημένα αυστηρά μέτρα που 
λαμβάνονται από την Κυβέρνηση για 
την προστασία της δημόσιας υγείας και 
των πολιτών πρέπει να δοθεί έμφαση 
και στην προστασία των αστέγων μας, 

που αποτελεί μία εξαιρετικά ευάλωτη 
και ευπαθής ομάδα συμπολιτών μας.

 Προς αυτή την κατεύθυνση, υπο-
γραμμίζει ο κ. Τσαβδαρίδης, κρίνεται 
ως εξαιρετικά επωφελής η ταχύτατη ε-
νεργοποίηση των αρμόδιων δομών της 
Πολιτείας καθώς και η ταχύτατη συγκε-
κριμενοποίηση των απαραίτητων οδη-
γιών προς την  τοπική αυτοδιοίκηση, με 
την ένδειξη της αυστηρής υποχρεωτικό-
τητας, προκειμένου να προχωρήσουν 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
στέγαση των ανθρώπων αυτών, τη δι-
ανομή συσσιτίου και ασφαλώς την ενί-
σχυση των μέτρων υγιεινής τους.

Την μέριμνα της Πολιτείας 
για την προστασία των 

αστέγων της χώρας, ζητά 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης



Τρίτη 17-3-2020

13:30-17:30ΠΑΠΑ-
ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27
- ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗ23310-23360

21:00-08:00 ΠΙ -
ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20
23310-23416
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Μάρτιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό16-3-2020 μέχρι22-3-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφω-
νητήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

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-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

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

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

Φαρμακεία

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Τιμητική πρωτιά έχει να ε-

πιδείξει ο Πιερικός, που ήδη
στέφθηκε πρωταθλητής στον
3οόμιλοκαιπεριμένειμετάτην
«περιπέτεια» με τηνπανδημία
τουCOVID-19 να ολοκληρωθεί
ηκανονικήδιάρκειατουπρωτα-
θλήματοςκαιναδιεκδικήσειτην
άνοδοσταμπαράζ.

Οι Κατερινιώτες διατηρούν
την καλύτερη άμυναως τώρα
στις 4 εθνικές κατηγορίες, από
Super League 1ως και τη Γ΄
Εθνική,με6παραβιάσειςσε23
αγώνεςγιατηνεστίατουΣτέφα-
νου Γουναρίδη, ήτοι 0.26 γκολ
ανάαγώνα.

Πιερικός: Καλύτερη άμυνα σε όλα
τα εθνικά πρωταθλήματα

ΠΑΟΚ: Το… 
οικιακό πρόγραμμα 

των παικτών

Γιαμιαακόμηημέραοιποδοσφαιριστές τουΠΑ-
ΟΚπαραμένουνστοσπίτι και ακολουθούν τοπρό-
γραμμαπου τους δόθηκε από την ομάδα του δικε-
φάλου.ΑπότηνπερασμένηΠαρασκευήκαιμετάτην
τελευταίαπροπόνηση, οιπαίκτες τουΠΑΟΚπήραν
εγγράφωςοδηγίεςγιατοπρόγραμμαπουθαπρέπει
ναακολουθήσουναπόεδώκαιπέρακαιγιαταμέτρα
προστασίαςπουθαπρέπειναλάβουνώστενααπο-
φύγουν την επιδημία του κορονοϊού.Φυσικά, τους
έγινεσαφέςότιδενεπιτρέπονταιταταξίδια.

ΟιπερισσότεροιαπότουςπαίκτεςτουΔικεφάλου,
σύμφωνα με τις αναρτήσεις τους στα socialmedia
έχουνεκμεταλλευτείτιςπρώτεςημέρεςτου«μένουμε
σπίτι»γιαναζήσουνοικογενειακέςστιγμές.

Ταυτόχροναόλοιέχουνπάρεικαιέναπρόγραμμα
γυμναστικήςπουθαπρέπει να τηρήσουνπροκειμέ-
νουναδιατηρηθούνσεόσογίνεταικαλύτερηδυνατή
κατάστασημέχρι να ξεκινήσουν καιπάλι οιπροπο-
νήσεις. Σε πιο δύσκολη θέση από όλους φαίνεται
να βρίσκεται οΟμάρΕλΚαντουρί και αυτό διότι η
οικογένειατουδενείναιστηΘεσσαλονίκηαλλάστην
δοκιμαζόμενη Ιταλία.Είχανταξιδέψειπριντοξέσπα-
σματηςεπιδημίαςκαιέμειναναναγκαστικάεκείμετά
τηνεπιβολήκαραντίνας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα63τ.μ.μεπατάρικαι

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΖΗΤΩ για ενοικί-

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

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

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

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

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

τερικό141ή147

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

στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4)κλειστά,στηνοδόΦω-

κίωνος13καιδύο(2)στηνοδόΚαζαντζάκηστον
Προμηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.

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

Τηλ.:6944644220.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο-

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

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



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

6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΟδηγός ταξί,

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

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

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

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

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

ZHTOYNTAI από την
εταιρίαLoukidisPack, νέοι
γιατηστελέχωσηπαραγω-

γής.Τηλ.:2331041794.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανδρόγυνο

για Γερμανία, περιοχή Ντί-
σελντορφ,γιακουζίνα,μελίγες

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

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τηφρο-

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

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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