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Αναστέλλεται 
η καταβολή του ΦΠΑ 

και βεβαιωμένων οφειλών 
των επιχειρήσεων 

που επλήγησαν οικονομικά, 
 με απόφαση του Υφ. Οικονομικών

 Απ. Βεσυρόπουλου
Σελ.3

Δήμος 
Αλεξάνδρειας: 

Συντονισμός και 
λήψη μέτρων 
για τη συνεχή 
εξυπηρέτηση 
των πολιτών

Δεν χρειάζεται SMS για να 
πετάξετε σκουπίδια!

Ο ραβδούχος Αν. Βασιλειάδης 
που εμψύχωνε και ενθουσίαζε, 

στις παρελάσεις

Στρατιωτική μπάντα Β ΣΣ Βέροιας

Λόγω του κορωνοϊού

Εξιχνίαση κλοπής,
 με λεία 2.000 ευρώ, 

από γυναίκα στη Βέροια

Νέα απάτη 
με δήθεν 

απολυμάνσεις  

Σελ. 2

Σελ. 2

Σελ. 5

Σελ. 3

Σελ. 7

Σελ. 3

Δεν θα 
πληρώνουν 

δημοτικά τέλη 
επιχειρήσεις 

και καφέ μπαρ 
που έκλεισαν
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Τελικά «γύψος» λόγω 
κορωνοϊού για το καλό
της δημόσιας υγείας

  Τελικά ο περιορισμός και όχι η καθολική απαγόρευση 
κυκλοφορίας επιβλήθηκε, κάτι που είχε διαφανεί από 
την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λόγω των κρουσμάτων 
απειθαρχίας. Αυτό κι αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά η 
μέχρι τώρα πρόνοια και λήψη έγκαιρων μέτρων δίνουν 
στην κυβέρνηση τον αέρα να προχωρήσει σε αυτό το 
«απόλυτο», αλλά αναγκαίο μέτρο. Υπήρξαν ευτυχώς 
ελάχιστοι που έκαναν αναδρομές στην ελληνική 
ιστορία σε αντίστοιχες απαγορεύσεις και έκαναν 
άστοχες συγκρίσεις. Οι απαγορεύσεις που επέβαλε 
η γερμανική κατοχή και αργότερα το καθεστώς των 
συνταγματαρχών ήθελαν να πληγώσουν το φρόνημα 
του Έλληνα. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί για 
την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, θέλουν 
να προστατεύσουν τον Έλληνα πολίτη, γίνονται σε 
συνδυασμό με μέτρα για την συνολική στήριξή του και 
συνδέονται με ένα θέμα δημόσιας υγείας. Επομένως η 
Ελλάδα «στο γύψο»  μεν…αλλά για το καλό της με την 
ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο διάστημα θα επανέλθει 
στην κανονικότητα. 
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Διαβάζονταςστιςτοπικέςεφη-
μερίδες αλλά και στο διαδίκτυο,
γιατηνσεμνήκαιλιτήτελετήπου
πραγματοποιήθηκεκατάτηνονο-
ματοδοσίαδρόμουτηςπόληςμας
με το όνομα του πρώην δημάρ-
χου της ΒέροιαςΚωνσταντίνου
Ζαμπούνη μου δημιουργήθηκαν
κάποιες σκέψεις που δεν έχουν
νακάνουν τίποτα–μα τίποταμε
τοναείμνηστοΔήμαρχο,τονεξαί-
ρετο άνθρωπο και λαμπρό επι-
στήμονα. Καλώς και έγινε έστω
και κάπως αργά. Κάλλιο αργά
παράποτέ,όπωςλέεικαιολαός
μας. Και μακάρι και στο μέλλον
να τιμώνται έστωκαιμε τον τρό-
ποαυτόκαιάλλοισυντοπίτεςμας
πουπρόσφερανστηνπόληυλικά
ήπνευματικά.

Οι σκέψεις μου επικεντρώνο-
νται στη σχετική πινακίδα, που
τοποθετήθηκεστοχώροτηςτελε-
τής-τιμής. ΟΔΟΣΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΑ-
ΜΠΟΥΝΗ.Αυτό και τίποτα άλλο!
Οι περισσότεροι ούτε που τον
γνωρίζουν! Οι νεότεροι θα ανα-
ρωτηθούν χωρίς φυσικά να πά-
ρουναπάντηση!

Τόσο δύσκολο είναι να γρα-
φεί κάτω από το όνομαΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Θα μας
βοηθήσειόλους.Θαμάθουμεγια
τηνιστορίατουτόπουμας!

Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και
μεάλλεςσχετικέςοδονομασίες.

Παράδειγμα!
-Οι περισσότεροι γνωρίζουμε

την οδόΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ. Τι ήταν
όμως ο Κωττούνιος; Πολύ λίγοι
έωςελάχιστοιγνωρίζουμε!

-Όλοι βαδίζουμε στον πεζό-
δρομο της αγοράς στις οδούς
Κάππου και Τσούπελη αλλά
πολύ λίγοι γνωρίζουν τι ήταν αυ-
τοί!

-ΚεντρικόςδρόμοςηοδόςΖω-
γιοπούλου,αλλάμόνονόσοιτην

είχαννηπιαγωγόκαικάποιοιακό-
μηγνωρίζουντημεγάληευεργέτι-
δατηςπόλης!

Το ίδιο έχει να κάνει και με
άλλες οδονομασίες όπως τουΑ-
ντώνηΚεμεντζέ, του Γεωργίου
Γουδή, τηςΜαλακούση,Μού-
μογλουκαιάλλες.

Πρότασή μου είναι κάτω από
το όνομα τουπροσώπουπου τι-
μάταιμετηνοδονομασίααςγρά-
φεται και η ιδιότητά του ή τέλος
πάντων κάτι που να μας θυμίζει
τι ήταν ο τιμηθείς με την ονομα-

τοδοσία.Έτσι για να πλουτίζου-
μετηςγνώσειςμας.Απόεκείκαι
πέραοκαθέναςμαςαςψάξεινα
μάθειπερισσότερα.

Και επί προσωπικού σχετικό.
Περιδιαβαίνονταςτουςδρόμουςτης
πόληςσυνάντησα τηνοδόΟνησί-
μου.Κάπου εκεί κοντάστηνΑγία

Κυριακή.Ανέτρεξασε εγκυκλοπαί-
δειες,έψαξαστοδιαδίκτυοκαιβρή-
κα (ανδενείναισυνωνυμία)ότι«ο
περίολόγος»υπήρξεβασιλιάςτης
αρχαίας Σαλαμίνας της Κύπρου.
Τώραβρίσκομαιστηφάσηναβρω
τησχέσητουμετηΒέροια!

ΜάκηςΔημητράκης

Οφειλόμενη…συμπλήρωση

Δεν χρειάζεται SMS για να πετάξετε τα σκουπίδια!
«Επιτρέπονταιοι μικρέςμετακινήσειςκοντάστοσπίτισας»,αυτήήτανηδιευκρίνισηπουέκανεοκυβερνητικός

εκπρόσωποςΣτέλιοςΠέτσας χθεςστοραδιόφωνο τουΣΚΑΪ100,3,αναφερόμενοςστουςελέγχουςπουξεκίνησαν
μετονπεριορισμότηςκυκλοφορίας.Ωστόσοανέφερεότιθαυπάρξουνπεραιτέρωδιευκρινίσεις.Γιατο ίδιοθέμαα-
πάντησεκαιπαρέπεμψεστηνδήλωσηΠέτσα,οΑστυνομικόςΔιευθυντήςΗμαθίαςΔιονύσηςΚούγκαςστηνεκπομπή
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6,μετάαπόαντίστοιχαερωτήματαακροατών.Επομένωςστοερώτημαανχρειάζεται
ναστέλνουμεSMSήνασυμπληρώνουμεέντυπογιαναπετάξουμετασκουπίδια,ήναπεταχτούμεστοπερίπτεροή
στονφούρνοπουείναιαπέναντιαπότοσπίτιμαςηαπάντησημάλλονξεκαθάρισε.Ωστόσο,τοελληνικόδαιμόνιοτης
υπερβολήςκαικατάχρησηςμηνοδηγήσεικάποιουςνακάνουνβόλτεςμεμιασακούλασκουπίδια,επικαλούμενοιότι
πετάχτηκαναπότοσπίτιγιαναταπετάξουνσεένανκάδο.

ΚηδείεςμέσωSkypeυποτονφόβοτουκορονοϊού
Αν μας το λεγαν, δεν θα το πι-

στεύαμε…Κι όμως γίνεται κι αυτό
στοδιαδίκτυοαφούμετηνπανδημία
του κορονοιού, οι κηδείεςπλέον γί-
νονται σε στενό οικογενειακό κύκλο
δέκαατόμωνκαιοιυπόλοιποιφίλοιή
γνωστοί,έχουντηδυνατότητααπότο
κινητό ή τον υπολογιστή τους μέσω
Skypeνα«βρεθούν»στηντελετή.Οι
συγγενείς και φίλοι ενημερώνονται
γιατηνώραέναρξηςτηςκηδείαςκαι
για τον τρόπομε τον οποίο θασυν-
δεθούνκαιναπαρακολουθήσουντην
κηδεία από την αρχή έως το τέλος
τηςτελετής.

Βέβαιαυπήρχεαυτήηδυνατότητα
για τους συγγενείς του  εξωτερικού,
αλλά καμία σχέση με τις συνθήκες
σήμερα…

ΣτέλιοςΑσλάνογλου:
Κάποιοιχρησιμοποιούν
τοονοματεπώνυμό

καιτηνιδιότητάμουγια
νααποσπάσουνχρήματα

Την παρακάτω διευκρίνιση
υποχρεώθηκε να κάνει μέσω
facebook ο αντιδήμαρχος οι-
κονομικών τουΔήμουΒέροιας
ΣτέλιοςΑσλάνογλου,προς απο-
κατάστασητηςαλήθειας.

Αναφέρει λοιπόν: «Σας ενημε-
ρώνωότι χρησιμοποιείται τοονο-
ματεπώνυμό και η ιδιότητά μου
απόάγνωστουςαπατεώνες ....με
σκοπόνααποσπάσουνχρηματικά
ποσάαπόσυμπολίτεςμας. ...Ου-
δεμίασχέση έχω, ούτε και οΔή-
μοςΒέροιας.ΚΑΛΩ τουςσυμπο-
λίτεςμουναμηνείναιεύπιστοι»

Οι Δήμοι δεν θα εισπράξουν 
δημοτικούς φόρους και τέλη 

τραπεζοκαθισμάτων
από επιχειρήσεις που 

έκλεισαν για τον κορονοϊό
Την αναστολή της υποχρέωσης των δήμων να ει-

σπράττουν δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους για
την ελάφρυνση των τοπικώνοικονομιών και επιχειρή-
σεωνζήτησεηΚΕΔΕαπότοΥΠΕΣ,όπερκαιεγένετο.
Με απόφαση τωνΔημοτικών Συμβουλίων μπορεί να
ανασταλεί η υποχρέωση τωνΔήμων για είσπραξηδη-
μοτικώνφόρωνκαιτελών,τωντελώνκυρίωςπουείναι
άμεσα εισπρακτέα. Στα δημοτικάαυτά έσοδα,πουθα
εφαρμοστείηαναστολήτηςείσπραξήςτουςαπόεπιχει-
ρήσεις-επαγγελματίεςπουπλήττονται από την κρίση,
περιλαμβάνονται τα τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώ-
ρων τραπεζοκαθισμάτων, τα ανταποδοτικά τέλη καθα-
ριότητας,ταέσοδααπόμισθώματαδημοτικώνακινήτων
στα οποία ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητα
τηςμισθώτριας επιχείρησης, καθώς και τα έσοδαπου
προέρχονταιαπόπρόστιμα.
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Άμεσα προχωρά η 
υλοποίηση του πακέτου 
μέτρων για την ουσια-
στική στήριξη της ελ-
ληνικής οικονομίας, το 
οποίο ανακοινώθηκε 
από την Κυβέρνηση. Ο 
Υφυπουργός Οικονομι-
κών κ. Απόστολος Βε-
συρόπουλος, κατόπιν 
εισήγησης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου 
Πιτσιλή, υπέγραψε σή-
μερα δύο υπουργικές α-
ποφάσεις, με τις οποίες 
αναστέλλεται η είσπρα-
ξη και δίνεται παράτα-
ση των προθεσμιών 
καταβολής των βεβαιω-
μένων οφειλών, καθώς 
και των βεβαιωμένων ο-
φειλών από χρεωστικές 
δηλώσεις Φ.Π.Α., στις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού (COVID-19).

Ειδικότερα, με την πρώτη Απόφαση Υφυπουρ-
γού Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και την 
31η/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμέ-
νων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που 
λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 
των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
του κορονοϊού.

Επιπλέον, έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
ως άνω οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι 
προθεσμίες καταβολής των δόσεων των ρυθμίσεων 
και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών. 

Περαιτέρω,  αναστέλλετα ι  μέχρι  κα ι  την 
31η/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξι-
πρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέ-
ρω προσώπων.

Επισημαίνεται ότι οι τόκοι και προσαυξήσεις του 
χρονικού διαστήματος της αναστολής δεν υπολογίζο-
νται κατά την καταβολή.

Ταυτόχρονα, με τη δεύτερη Απόφαση Υφυ-
πουργού Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και την 
31η/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαι-
ωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών 
από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή 
(χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 
έως και 30/04/2020 των επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού.

Επιπλέον, αναστέλλεται μέχρι και την 31η/08/2020 

η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κα-
τά τις 11/3/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω 
προσώπων.  Ομοίως, επισημαίνεται ότι κατά την κα-
ταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις 
του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Τέλος, για τη διαφύλαξη και προστασία των υφι-
στάμενων θέσεων εργασίας, ορίζεται στις ως άνω 
υπουργικές αποφάσεις ότι οι επιχειρήσεις-εργοδό-
τες, των οποίων οι εργαζόμενοί τους (μέρος ή όλοι) 
τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης ερ-
γασίας τους, δεν επιτρέπεται να καταγγείλουν καμία 
σύμβαση εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, μετά την 
ολοκλήρωση του μέτρου είναι υποχρεωμένες να δια-
τηρούν ίδιο τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τον 
ίδιο χρόνο που έχει χορηγηθεί η αναστολή. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση, η παράταση ή η αναστολή παύει 
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και 
προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βε-
βαίωσης.

Στόχος της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικο-
νομικών είναι να στηρίξουν έμπρακτα και ουσιαστικά 
την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους, προσφέροντάς τους τον αναγκαίο 
χρόνο για να ανακάμψουν, μόλις τελειώσει η πρωτο-
φανής δοκιμασία που βιώνουν.

Η δύσκολη αυτή προσπάθεια θα συνεχιστεί. Επιδί-
ωξη όλων μας είναι να βγούμε από αυτή την πρωτό-
γνωρη κρίση με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Συντονισμός και λήψη μέτρων 

για τη συνεχή 
εξυπηρέτηση των πολιτών

-Με αντιδημάρχους και Προέδρους Νομικών 
Προσώπων συναντήθηκε ο  δήμαρχος Π. Γκυρίνη 

 Τους Αντιδημάρχους των 
Υπηρεσιών του Δήμου, τους 
Προέδρους των Νομικών Προ-
σώπων και τους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων, κάλεσε χθες 
το πρωί, ο Δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας Παναγιώτης Γκυρίνης 
μετά την απαγόρευση κάθε ά-
σκοπης κυκλοφορίας και μετα-
κίνησης πολιτών σε ολόκληρη 
την επικράτεια,  ώστε να υπάρξει 
συντονισμένη ενημέρωση και λή-
ψη μέτρων όπου απαιτηθεί από 
πλευράς του Δήμου προς τους 
πολίτες.

Μετά το πέρας της συνάντη-
σης, ο Δήμαρχος τόνισε μεταξύ 
άλλων:

«Οι επόμενες ημέρες, ακόμη και ώρες, είναι κρίσιμες για τη χώρα μας και ίσως έρθουν και χειρότερες, 
για αυτό εμείς ως Δήμος οφείλουμε να είμαστε αρωγοί – συμπαραστάτες και αποτελεσματικοί στην όποια 
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του ιού.

Ζήτησα από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου κι ιδιαίτερα από τις πιο νευραλγικές, όπως Καθαριότητα, 
Πολιτική προστασία, Κοινωνικές δομές και ΚΕΠ, να μη σταματήσουν λεπτό την εξυπηρέτηση των πολιτών 
δίνοντάς τους σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις.

Με απόφασή μου, αναβαθμίστηκαν οι κοινωνικές δομές του Δήμου μετά από εντολές του Υπουργείου 
Εσωτερικών, δίνοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών μας, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινη-
θούν και διεκπεραιώνοντας μια σειρά εργασιών τους, ακόμα και για προμήθειες από super market και φαρ-
μακεία, μέσω της διαμεσολάβησης δημοτικών υπαλλήλων μας. Είμαστε παρόντες σε οποιοδήποτε αίτημα 
ή πρόβλημα πολίτη του Δήμου μας».

Πρωτοβουλία του 
Δημάρχου Βέροιας για

 την κανονική πληρωμή 
των σχολικών τροχονόμων

Ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, με επιστολή του προς 
τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δημήτρη Παπαστερ-
γίου, ζητά η ΚΕΔΕ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τα 
αρμόδια Υπουργεία ώστε η πληρωμή των σχολικών τροχονόμων από τους 
Δήμους να πραγματοποιηθεί κανονικά για όσο διάστημα διαρκέσει η ανα-
στολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Στην επιστολή του ο κ. Βοργιαζίδης αναφέρει: 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Όπως γνωρίζετε, μετά την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υ-

πουργείων Υγείας και Παιδείας με την οποία απαγορεύτηκε η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας για τον περιορισμό 
της διασποράς του κορονοϊού, διακόπηκε συνακόλουθα και η εργασία των 
σχολικών τροχονόμων. Ως εκ τούτου, οι σχολικοί τροχονόμοι, εν μέσω 
πρωτόγνωρων συνθηκών έκτακτης ανάγκης, κινδυνεύουν να βρεθούν 
χωρίς εισόδημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συγκεκριμένη εργασιακή 
ομάδα. 

Για την αποφυγή μιας τέτοιας δυσάρεστης εξέλιξης, θα σας παρακαλούσα όπως προβείτε άμεσα στις 
απαιτούμενες ενέργειες προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών προ-
κειμένου οι σχολικοί τροχονόμοι να πληρωθούν κανονικά από τους Δήμους για όσο διάστημα παραμένει 
η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όπως αντίστοιχα ισχύει για τους υπόλοιπους εργαζομένους που 
αναγκάστηκαν να διακόψουν την εργασία τους στο πλαίσιο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων του 
κράτους για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και οι οποίοι προστατεύονται πλέον με ειδική αποζημίωση 
σύμφωνα με την από 20/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης». 

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη 
των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών

Με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομικών, 
Εργασίας και Υγείας σαράντα πέντε (45) βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, επισημαίνουν τον α-
ποκλεισμό των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών, από 
τα μέτρα που ανακοίνωσε, την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός 
και οι αρμόδιοι Υπουργοί την προηγούμενη Παρασκευή και 
προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη του κλάδου.

Στην ερώτησή τους σημειώνουν τη δυσμενή θέση στην 
οποία έχουν περιέλθει οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανι-
κοί, που υπολογίζονται σε πάνω από 70.000 άτομα, και την 
απουσία των αντίστοιχων ΚΑΔ μηχανικών και αρχιτεκτόνων 
από τον κατάλογο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Σάββατο που καθορίζει τις δραστηριότητες που πλήττο-
νται από την πανδημία και θα λάβουν μέτρα ενίσχυσης. Είναι άμεση  και επιτακτική η ανάγκη στήριξης των 
ως άνω επαγγελματιών, μετά και από την εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τονί-
ζουν οι Βουλευτές.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, ανα-
στολής δόσεων δανείων και οφειλών σε ταμεία και εφορία, χαμηλότοκη επιδότηση κεφαλαίου κίνησης και 
ένταξη στην επιδότηση για αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος των μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών.

Ρωτούν τέλος, τους αρμόδιους Υπουργούς για την καθυστέρηση έκδοσης οδηγιών με συγκεκριμένα 
μέτρα πρόληψης για τους χώρους των εργοταξίων στο πλαίσιο των κανόνων της υγιεινής και ασφάλειας, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία και κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων στον κορωνοϊό

Εξιχνίαση κλοπής,
 με λεία 2.000 ευρώ, 

από γυναίκα στη Βέροια
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυ-

ναίκας, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα 22 Μαρτίου 2020, το μεσημέρι 
στη Βέροια, με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσε από ημεδαπό το χρηματικό ποσό των 2.000 
ευρώ, κατά δήλωση του παθόντα.

Λόγω του κορoνοϊού
Αναστέλλεται η καταβολή του ΦΠΑ 

και βεβαιωμένων οφειλών των 
επιχειρήσεων που επλήγησαν 

οικονομικά, με απόφαση του Υφ. 
Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου



Οδηγίες από το 
Κέντρο Υγείας Βέροιας για την 

«Άυλη συνταγογράφηση»  
 Το Κέντρο Υγείας Βέροιας ενημερώνει: 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οδηγίες 

από τους Ιατρούς του ΚΥ Βέροιας είναι: 233
1022332,2331024661,2331021863

Στο ΚΥ Βέροιας εργάζεται Κοινωνι-
κή Λειτουργός με  τηλέφωνο επικοινωνίας 
2331024661 εσωτ. 155

Οδηγίες προς πολίτες όσον αφορά την 
«Άυλη συνταγογράφηση»  

H ιστοσελίδα από την οποία ενεργοποι-
ούμε την άυλη συνταγογράφηση για να μπο-
ρεί ο γιατρός όταν γράφει συνταγή να μην 
χρειάζεται να μας την τυπώσει αλλά να μας 
την στέλνει με email ή SMS : https://www.e-
syntagografisi.gr/p-rv/p

Μπαίνουμε με τους κωδικούς του taxisnet 
και ακολούθως εισάγουμε τον ΑΜΚΑ μας.

Θα μας βγάλει σε ένα παράθυρο με τίτλο 
«Άυλη συνταγογράφηση» που έχει ένα μπλε 
κουμπί «Ενεργοποίηση»

Αν το πατήσουμε, κάνουμε check το ε-
πιθυμώ άυλη συνταγογράφηση, και μπο-
ρούμε να περάσουμε το email ή το κινητό 
που θέλουμε να μας έρχονται οι κωδικοί των 
συνταγών.

Μόλις πατήσουμε «αποθήκευση αλλα-
γών» θα μας έρθει στο κινητό ένα SMS ή 
αντίστοιχα email με ένα ΡΙΝ που πρέπει να 
εισάγουμε για να αποθηκευτούν οι επιλογές 
μας.

Μόλις το βάλουμε και πατήσουμε ΟΚ, 
είμαστε έτοιμοι

Ο γιατρός μας μπορεί πλέον εκτός από 
την εκτύπωση των συνταγών να μας τις στεί-
λει και ηλεκτρονικά
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Στη σκιά της πανδημίας 
του Κορωνοϊού Covid-19, θα 
θέλαμε να σας υπενθυμίσου-
με ότι  η 20η Μαρτίου έχει 
οριστεί από την Παγκόσμια 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
(F.D.I.) ως ημέρα εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Στο-
ματικής Υγείας και με αφορ-
μή αυτό, σας μεταφέρουμε το 
φετινό μήνυμα της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας «Κάνε Ααα! 
Ενωμένοι για ένα υγιές στόμα.».

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπον-
δία και οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι με την 
ενεργό συμμετοχή τους σε προγράμματα 
Αγωγής Στοματικής Υγείας είναι αρωγοί 
της πολιτείας στην κατεύθυνση της πρό-
ληψης, προκειμένου να αναδείξουν τον 
φετινό τίτλο της παγκόσμιας ημέρας.

Όμως, τα στοιχεία για την Ελλάδα εί-
ναι αποκαρδιωτικά: ενώ στόχος της Πα-
γκόσμιας Οργάνωσης Υγείας το 2010 
ήταν το ποσοστό των παιδιών χωρίς τε-
ρηδόνα να φτάνει το 90%, στην πατρίδα 
μας τα αντίστοιχα ποσoστά ανέρχονται 
στο 64% για τα παιδιά προσχολικής η-
λικίας, το 37% για τα παιδιά 12 ετών και 
μόλις το 29% για τα παιδιά 15 ετών!!!

Δυστυχώς, φέτος εξαιτίας αυτής της 
έκτακτης κατάστασης δεν θα πραγματο-
ποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις.

Θα θέλαμε δε να τονίσουμε για μια 
ακόμη φορά τα ακόλουθα:

Αγαπητοί συμπολίτες,
Με βάση τα επικαιροποιημένα στοι-

χεία για την πανδημία του Κορωνοϊού 
Covid-19 και σύμφωνα με τις νεότερες 
οδηγίες, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημα-
θίας με αίσθημα ευθύνης και με σκοπό 
την όσο το δυνατόν καθυστερημένη εξά-
πλωση της πανδημίας ανακοινώνουμε 
προς το κοινό τα ακόλουθα:

Προχωράμε στη λήψη έκτακτων μέ-
τρων για όσο διάστημα χρειαστεί και στην 
εφαρμογή Πρωτοκόλλου Ενισχυμένης 
Επαγρύπνησης στα Οδοντιατρεία του 
Νομού Ημαθίας.

Στα πλαίσια της τήρησης των οδηγιών 
του ΕΟΔΥ και της Ελληνικής Οδοντια-
τρικής Ομοσπονδίας και την αποφυγή 
άσκοπης και δυνητικά επικίνδυνης μετα-
κίνησης των ασθενών, τα οδοντιατρεία 
που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης μας 
για το επόμενο διάστημα θα λειτουργή-
σουν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 
επειγόντων περιστατικών, πάντα κατά 
την κρίση του θεράποντος οδοντιάτρου.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε και να 

ακολουθείτε  με προσοχή 
τις ακόλουθες οδηγίες:

 
1)  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ Α-

ΣΘΕΝΕΙΣ – 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥ-

ΣΜΟΣ
-Όταν αισθανθείτε πό-

νο επικοινωνήστε με τον 
προσωπικό οδοντίατρό 
σας, ώστε να σας συμ-

βουλέψει τηλεφωνικά και να αξιολογήσει 
κατά το δυνατόν το επείγον ή όχι του 
προβλήματός σας.

-Όταν εμφανισθεί οίδημα (πρήξιμο) 
στην περιοχή του στόματος, του προσώ-
που και του τραχήλου – λαιμού, επικοι-
νωνήστε τηλεφωνικά με τον οδοντίατρό 
σας.

-Για κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη επικοι-
νωνήστε τηλεφωνικά με τον οδοντίατρό 
σας.

-Μην προσέρχεστε στα Οδοντιατρεία 
χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική επικοι-
νωνία.

-Όλες οι μη επείγουσες θεραπείες συ-
νιστάται να προγραμματιστούν εκ νέου 
και ανάλογα με την επανεκτίμηση της 
γενικότερης κατάστασης.

 
2) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Εάν η περιοχή όπου μένετε βρίσκεται 

σε καραντίνα τότε ακολουθείστε απαρέ-
γκλιτα τα ακόλουθα:

-Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ και με 
τον οδοντίατρό σας για λήψη τηλεφωνι-
κών οδηγιών. Ε.Ο.Δ.Υ.: τηλέφωνα 1135 
(24ωρη λειτουργία) 2105212000.

Αγαπητοί συμπολίτες, όλοι μας με αί-
σθημα ευθύνης πρέπει να αρθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων και να συμβάλ-
λουμε ώστε να περάσουμε την περίοδο 
αυτή της πανδημίας με τις λιγότερο δυνα-
τές συνέπειες , για αυτό σας καλούμε α-
κολουθήσετε κατά γράμμα τις παραπάνω 
οδηγίες.

 ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΜΕ
 ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η Στοματική Υγεία και η καλή Στομα-
τική Υγιεινή συμβάλλουν στην καλή λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι οδηγίες θα επικαιροποιούνται ανά-
λογα με τις εξελίξεις και θα βρισκόμαστε 
σε συνεχή επικοινωνία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          

Καλοΐδου Αλίκη
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καλώτας Αναστάσιος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μένουμε σπίτι και αξιοποιούμε 

το χρόνο μας δημιουργικά
Αγαπητοί φίλοι,
Ευχόμαστε να είμαστε όλοι υγιείς και να έχουμε τη δύναμη να ανταποκριθούμε με υπομονή και πίστη στην διεθνή 

κρίση  που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία με την πανδημία του Coronavirus  (COVID-19).
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας  παρακολουθεί  με  προσοχή τις εξελίξεις και τηρεί τις  οδηγίες των αρ-

μόδιων Υπουργείων  έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων 
της. 

Η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή μέχρι να ανακοινωθεί η επαναλειτουργία της από το Υπουργείο Παιδείας στο ο-
ποίο υπάγεται.

Η ημερομηνία επιστροφής των δανεισμένων τεκμηρίων παρατείνεται μέχρι τη νέα ημερομηνία επαναλειτουργίας.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης εξακολουθεί να εργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων. Με 

τη βοήθεια των συνεργατών μας  προσπαθούμε να βρούμε κι άλλους τρόπους εξυπηρέτησης του κοινού.
Μείνετε συντονισμένοι στην Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης  http://www.libver.gr και στις σελίδες  μας στα social media 

. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς έναν αξιόπιστο κατάλογο με ηλεκτρονικές πηγές  για   ηλεκτρονική ανάγνωση βιβλίων, 
έρευνα , δωρεάν μαθήματα και άλλα. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται καθημερινά https://bit.ly/2xQqHBM

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας στο τηλ. 2331024494 (Δευτέ-
ρα – Παρασκευή 08.00-15.00) και στο info@libver.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υπομονή σας

Από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-
ροιας``, ευχαριστούν θερμά: 

-Την Αδελφότητα ΠΕΛΕΚΑΝ , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πνευματικού τους πατέρα Αμ-
βροσίου Κυρατζή , με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό 
του.

-Την Οικ.κ.Γεωργίου και κ.Ευλαμπίας Καραγιάννη , για την ευ-
γενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , υπέρ υγείας.

-Την κ.Πρωτογέρη Τάνια , για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της Γεωργίας Λιάκου.                            

Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη 

Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 
Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των  Δ. Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τον Πρόεδρο της 
ΠΟΕ ΔΕΥΑ καλό μας φίλο 
κ. Παύλο Δραγκόλα για την 
στήριξη του στις ανάγκες 
της καθημερινότητας μας.

 Η Πρόεδρος
 του Συλλόγου
 και Εθελόντρια

 Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - 

Δαμιανίδου Μελίνα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
Μήνυμα για 

την Παγκόσμια Ημέρα 
Στοματικής Υγείας
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Έκκληση του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας:  Προσφορά καταλυμάτων για 
ιατρούς και νοσηλευτές που θα χρειαστεί να παραμείνουν σε καραντίνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πανδημίας του ιού COVID-19 στην χώρα μας και λαμβάνο-
ντας υπόψη τη σοβαρή πιθανότητα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας να νοσήσουν κατά την αντιμετώπιση 
των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού απευθύνει την παρακάτω έκκληση : Όσοι συμπολίτες μας διαθέτουν καταλύματα ενοικίασης τύπου Airbnb, καθώς και ο-
ποιοδήποτε ξενοδοχειακό κατάλυμα και επιθυμούν να τα προσφέρουν στα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που θα χρειαστεί να παραμείνουν σε 
καραντίνα λόγω επιμόλυνσης από τον ιό COVID-19 μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας στα τηλέφωνα 2331024740 , 6973987850 και 
6937025202 .

Ήδη συμπολίτες μας έπειτα από επικοινωνία που είχαν με τον Ιατρικό Σύλλογο, έχουν θέσει τα καταλύματα που διαθέτουν δωρεάν για χρήση οποιαδήποτε 
στιγμή τα χρειαστούν υγειονομικοί που θα τεθούν σε καραντίνα έπειτα από έκθεση στον ιό. Φυσικά, θα ληφθεί μέριμνα για απολύμανση των χώρων μετά από την 
χρήση τους, με επιμελή καθαρισμό και απολύμανση και θα αποδοθούν όπως ακριβώς παρελήφθησαν. Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, απαιτείται η συνερ-
γασία και η ομαδική δράση όλων των μελών της κοινωνίας μας. Η προσφορά των συμπολιτών μας να διαθέσουν τα καταλύματα που διαθέτουν προς εξυπηρέτη-
ση των λειτουργών υγείας που αυτή την στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας ολόκληρης της κοινωνίας είναι 
αξιέπαινη και συγκινητική. Ευχόμαστε το παράδειγμά τους να ακολουθήσουν και άλλοι. Η βοήθεια όλων και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας να προσφέρει 
στο κοινωνικό σύνολο είναι κρίσιμη και απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει καθένας μας είναι να πειθαρχή-
σει στις οδηγίες της Πολιτείας για περιορισμό των άσκοπων  μετακινήσεων και να μείνουμε στο σπίτι μας προστατεύοντας τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και 
τους συμπολίτες μας .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν.Γραμματέας       

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      

Νέα τεχνάσματα 
εξαπάτησης πολιτών, 

ελέω κορονοϊού 
Επιτήδειοι εμφανίζονται ως 

υπάλληλοι Δήμων για τη διενέργεια 
απολυμάνσεων σε σπίτια

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πείθονται από 
επιτήδειους οι οποίοι επιχειρούν με διάφορα τεχνάσματα – προσχήματα να τους απο-
σπάσουν χρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να μην πείθονται από άτομα που εμ-
φανίζονται ως υπάλληλοι Δήμων για τη διενέργεια απολυμάνσεων.

Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε απατηλά SMS που υπόσχονται δώρα 
από εμπορικά καταστήματα με σκοπό είτε να τους υφαρπάξουν τα προσωπικά τους 
στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν σε εγκληματικές πράξεις, είτε να τους αποσπά-
σουν χρήματα είτε να απαντήσουν στα SMS και να χρεωθεί υπέρογκα ο λογαριασμός 
τους.

Επιπλέον επισημαίνεται ειδικά στους ηλικιωμένους και τους συγγενείς τους:
• να μην δέχονται σε καμία περίπτωση σε άγνωστα άτομα να τους οδηγή-

σουν σε πιστωτικό κατάστημα για ανάληψη χρηματικού ποσού,
• να μην πείθονται εύκολα από άτομα τα οποία εμφανίζονται ως υπάλληλοι 

δημόσιας υπηρεσίας για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος και 
• να μην πείθονται εύκολα από άτομα που τους πλησιάζουν ως γνωστοί φιλι-

κών ή συγγενικών τους προσώπων και τους ζητούν χρήματα. 
Σε κάθε περίπτωση να είναι επιφυλακτικοί, να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα 

ενώ αν αντιληφθούν τέτοιο περιστατικό παρακαλούνται να ενημερώνουν αμέσως την 
Αστυνομία (100).

Επιπρόσθετα Μέτρα Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 

από τον Δήμο Νάουσας
Το Νομικό Πρόσωπο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας ανταποκρινόμενο στις α-

ποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει μια 
σειρά μέτρων με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία των δημοτών αλλά και των εργαζόμενων του στο 
μέγιστο βαθμό,  από την πανδημία του κορωνοϊού. 

Με γνώμονα τα παραπάνω και με εντολή της Προέδρου κ. Στέλλας Αραμπατζή  αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται τα ακόλου-
θα έκτακτα μέτρα για την λειτουργία του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας. 

Συγκεκριμένα: 
•  Υλοποιείται η λειτουργία  των υπηρεσιών Ν.Π. Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας  με προσωπικό ασφαλείας. Η ορθή διαχείριση 

του προσωπικού μας έχει σκοπό  την ομαλή λειτουργία του Ν.Π. Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, την διασφάλιση της δημόσιας υγεί-
ας αλλά και την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων μας.

•  Καθαρίζουμε με επιμέλεια και ειδικά απολυμαντικά όλα τα κτίρια του Ν.Π. Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας
• Πραγματοποιήθηκε ειδική απολύμανση  των  κτιρίων της οικονομικής και  διοικητικής υπηρεσίας,  στα οποία προσέρχεται 

κοινό και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα κτίρια μας τις επόμενες ημέρες και πριν αυτά ανοίξουν ξανά.
• Σε συνεργασία με την κ Ευγενία Λεπίδου από την Δευτέρα 23/03/2020 ξεκινάμε να παρέχουμε τηλεφωνική ψυχολογική υπο-

στήριξη σε ηλικιωμένους που χρήζουν βοήθειας  για την αντιμετώπιση δυσχερειών λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού στο σπίτι. 
Κανένα άτομο μεγάλης ηλικίας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. 

• Δημιουργούμε βασιζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας  και τις οδηγίες 
του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας μία Προσωρινή Υποστηρικτική Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης για ηλικιωμέ-
να άτομα και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων με παροχή υπηρεσίας ειδών πρώτης ανάγκης  συγκεκριμένα τρόφιμα, φάρμακα 
και πιστοποιητικά σε όσους το χρειάζονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για την εξυπηρέτησή τους στα τηλέφωνα Γραφείο <<Βοήθεια στο σπίτι Νά-
ουσας>>  23320 52039, Γραφείο <<Βοήθεια στο σπίτι Ανθεμίων >>  23320 52820, <<Βοήθεια στο σπίτι Ειρηνούπολης 
2332350613/2332350623>> και  ηλεκτρονική διεύθυνση kapinaoussas@yahoo.gr. για την εξυπηρέτησή τους.

• Από τις 18 Μαρτίου 2020, και μέχρι νεωτέρας οι υπηρεσίες του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας λειτουργούν από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, με ωράριο 08.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 

• Η προσέλευση των πολιτών γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης:
2332025600 και 2332028798, ο αριθμός φαξ 2332028798 και η ηλεκτρονική διεύθυνση kapinaoussas@yahoo.gr. 
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ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Δευτέρα  23 

Μαρτίου 2020 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευφρο-
σύνη Γερ. Παυλάτου σε ηλικία 
93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Κυριακή 22 

Μαρτίου 2020 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Σοφία Αν. 
Γανοπούλου σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙA
Kηδεύτηκε την Κυριακή 22 

Μαρτίου 2020 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
Μακροχωρίου η Ανδρομάχη Α-
θανασιάδου σε ηλικία 69 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

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

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

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

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δεί-
ξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαιτούν. 
Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε.

Συγκέντρωση τροφίμων στα  Σούπερ  Μάρκετ :
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΙΕΡΙΩΝ 63

Πρόσκληση για 
αιμοδοσία από την 

Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας   
Η Εύξει-

νος Λέσχη 
Β έ ρ ο ι α ς 
καλεί τα μέ-
λη και τους  
φίλους της 
να  δείξουν 
γ ια  άλλη  
μια  φορά 
την  αλτρου-
ιστική τους  
διάθεση  και  
συμπαράσταση λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέ-
τρων προσφέροντας αίμα για  τους συνανθρώπους  μας  
που  το  έχουν ανάγκη αυτές  τις  δύσκολες  στιγμές.

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα χωρίς  
να  στερεί  κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπορείς  αύριο  
ίσως  να  το  χρειασθείς  και  εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  
μας  και  η  έμπρακτη αγάπη  μας  για τον άγνωστο συ-
μπολίτη  μας.

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

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

ΓΝ  Βεροίας  καθημερινά από τις 18.00-20.00 και  για τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες:  10.00-13.00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλ:2331029600 - 
2331351173

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

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Τηλεφωνικά μόνο 
οι υπηρεσίες του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Γυναικών

 του Δήμου Βέροιας
To Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τελευταίων 

ημερών σχετικά με την εξάπλωση του Covid-2019 αλλά και τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ανθρώπων στο σπίτι τους με 
σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, προσφέρει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες του πλέον μόνο τηλεφωνικά.  Κάθε 
ενήλικη γυναίκα μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο για να στηριχτεί σε ψυχολογικό, κοινωνικό και νομικό επίπεδο μέσω 
τηλεφωνικής στήριξης.  

Η κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών τις ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή στο 
τηλ: 23310 65304 και ώρες: 09:00- 13:00.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014-2020). Το έργο συγχρημα-
τοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας:

 Ενημέρωση των ρομά 
για λήψη αναγκαίων 
μέτρων πρόληψης

Το στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας στα πλαίσια της λή-
ψης αναγκαίων μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κοροναιού, ξεκίνησαν ενημερωτική δράση σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες 
του δήμου.

Στα πλαίσιο αυτό, γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση σε ρομά, που
διαβιούν σε καταυλισμούς σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τη δια-

σφάλιση της δημόσιας υγείας και παράλληλα παρέχεται ενημέρωση για την 
πορεία των επιδομάτων τους.

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Κέντρου 
Κοινότητας :

     2331353815, -  2331353826
     Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις  09:00πμ – 13:00μμ
     Διεύθυνση: Σταδίου 51 Βέροια

Έκκληση Φιλοζωικού 
Ομίλου για μέριμνα τροφής 

και νερού στα αδέσποτα
Αγαπητοί συμπολίτες
Ο Φιλοζωϊκός Όμιλος Ημαθίας (Φ.Ο.Η.) κάνει έκκληση στους ζωόφι-

λους συμπολίτες μας να μεριμνήσουν για τα αδέσποτα ζώα παρέχοντας 
τους τροφή και νερό.

Ομοίως κάνει έκκληση και στο Δήμο Βέροιας – τον μεγάλο απόντα – 
να μεριμνήσει γι’ αυτά παρέχοντας τροφές και ότι άλλο χρειασθεί ακολου-
θώντας το παράδειγμα άλλων Δήμων Ηρακλείου, Χανίων, Τρικκαίων και 
άλλων Δήμων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα αδέσποτα 
ζώα.

Η Πρόεδρος Φ.Ο.Η
Αιμιλία Καλπάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA
Το  Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφότητος 

Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.
2) Την οικογένεια της Στυλίδου  Χριστίνας για ένα πλήρες γεύμα στη μνή-

μη της.
3) Ανώνυμο κύριο για το ένα τετράλιτρο λάδι.
4) Ανώνυμη κυρία για τα επτά κιλά κιμά, επτά κιλά μακαρόνια , ένα λίτρο 

λάδι, και σάλτσα, για ένα γεύμα στη μνήμη των γονέων της Στέργιου και Σο-
φίας.

5) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.
6) Τον κ. Θεοδωρίδη Κων/νο για τα πέντε κιλά μακαρόνια.
7) Τον κ. Παντελίδη Ιωσήφ  για τα πέντε κιλά ρύζι, πέντε κιλά φασόλια , 

μακαρόνια, και κριθαράκι, υπέρ ψυχών των γονέων Αρβανιτίδη Νικολάου και  
Μανώλη Καρασαλίδη.

8) Τον κ. Λαζάρου Θεόδωρο για τις μαρμελάδες.
9) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά και μακαρόνια.
10) Τους Γεώργιο και Αθηνά Χατζηνικολάου για τα δέκα λίτρα λάδι.



ΟΜάρτιοςτου2020χτυπήθηκεαπόμιαπρωτό-
γνωρηπανδημίαπουανέστειλε όλες τις συναθροί-
σειςκαιεκδηλώσειςστηνεπικράτεια.

«Θύμα» και η αυριανή εθνική μας επέτειος της
25ηςΜαρτίουπουέρχεταιφέτοςχωρίςτιςκαθιερω-
μένεςπαρελάσειςκαικαταθέσειςστεφάνων.

Ο «Λαός» τιμά την ημέρα τωνπαρελάσεων με

έναν ιδιαίτερο τρόπο,αφιερωμένοστηνμπάντα του
Β΄Σ.Σ.όσολειτουργούσεστηΒέροια,όπουυπήρξε
γιαπολλάχρόνιαηέδρατης.

Μουσικήκαιστρατός…Ένας τρόπος εμψύχω-
σηςκαιψυχαγωγίαςτωνμαχητώνκαι τωνστρατιω-
τών,πουέρχεταιαπότηναρχαιότηταμετουςΑργεί-
ουςπουσυνόδευαντιςπολεμικέςτουςεπιχειρήσεις
μεσάλπιγγες,τουςΣπαρτιάτεςμεαυλούς,τουςΚρή-
τεςμελύρακ.ο.κ.Ειδικέςσχολέςγιατηνεκπαίδευση
τωνμουσικώνίδρυσανοιΡωμαίοι,ενώοιβυζαντινοί
διατηρούσανσταστρατιωτικά τμήματα και εκκλησι-
αστικές χορωδίες καιστηδιάρκεια των εκστρατειών
έψαλανύμνους, επινίκια καιπροσευχές για τη νίκη
κατάτωνεχθρών.

Από τον 17οαιώνα, στηνΕυρώπη, οι στρατιω-
τικές μπάντες άρχισαν να διαμορφώνουνσταθερά
σχήματα και κάθεσύνταγμαπεζικούή ιππικού είχε
τηδικήτουμπάντα.

Ηλέξημπάντα,είναιγοτθική,καιορίζειμιαομάδα
μουσικώνπουρύθμιζαντοβήματωνστρατιωτώνκατά
τηνπορείακαιτουςεμψύχωνανστηνώρατηςμάχης.

Η λέξη, κυριάρχησεσεόλες τις γλώσσες καιως
μπάντες χαρακτηρίζονται οιφιλαρμονικές και οι ορ-
χήστρες χάλκινων και κρουστών.Ηπρώτηστρα-
τιωτικήμπάνταστηνΕλλάδα συστάθηκε το 1824
απότονΓάλλοσυνταγματάρχηΚόρολοΦαβιέρο,με

αρχιμουσικό τον Γερμανό
ΜιχαήλΜάγγελ. Στις αρ-
χές τουΕλληνικούκράτους
οι μουσικοί ήτανσυνήθως
Βαυαροί, αλλά αργότερα
επανδρώθηκαν από Έλ-
ληνες μουσικούςπου κα-
τατάχθηκαν εθελοντικά, με
εξετάσειςμουσικώνγνώσε-
ων και τριετή δοκιμαστική
περίοδομέχρι να κριθούν,
ωςμόνιμοι.

ΗμπάντατουΒ΄Σ.Σ.
Η πρώτη εμφάνιση

Στρατιωτικής Μουσικής
(μπάντας) με έδρα τηΒέ-
ροια,έγινεστιςαρχέςτου
1950 με την 9ηΜεραρ-
χία, μέχρι το 1957 που
μετακινήθηκε στην Κοζά-
νη, για να επανέλθει στη

Βέροια, το1962,με τοΒ΄Σ.Σ., τοοποίοόμωςδια-
λύθηκε το 2017 και μαζί μ’ αυτό και η στρατιωτική
35μελήςπερίπουμπάντα.

Σταπολλάχρόνιαόμωςπουλειτουργούσε,σεκά-
θε εμφάνισή της,η«Μουσική» τουΣτρατού,με τον
ρυθμόκαι τηνακρίβειά της,ενθουσίαζεκαιανέβαζε

τοηθικότωνπολιτών,άμα
τη εμφανίσει, κυρίως στις
παρελάσεις.

Οραβδούχος
τηςμπάντας

Πέρα όμως από τους
μουσικούς τωνπνευστών
και των χάλκινων, καθώς
καιτοναρχιμουσικό,υπήρ-
χε κι ένας μουσικός, που
λεγόταν ραβδούχος και
προπορευόταν της μπά-
ντας, παίζοντας έναν ση-
μαντικό ρόλο «διαμεσολα-
βητή»μεταξύ τουαρχιμου-
σικού και των μουσικών.
Καιποιος δεν θυμάται και
ποιοςδενχειροκρότησεκαι
ποιοςδενέζησεστιγμέςα-
γωνίας και ενθουσιασμού
κατά το πέταγμα, την κυ-
κλικήπεριστροφή και την
ασφαλή προσγείωση της

ράβδουσταχέριατουραβδούχουκ.ΑναστάσιουΒα-
σιλειάδη,πουεντάχθηκεστηνμπάντατο1965.Ορα-
βδούχοςείναικάτισανενδιάμεσοςμαέστροςτηςμπά-
νταςκαι ηράβδος είναι ημπαγκέτα του,διότι με τις
κινήσεις της,μεταφέρει τις εντολές τουαρχιμουσικού
προς τους μουσικούς. «Ως
γνωστόν, στην παρέλαση
ο αρχιμουσικός δεν βλέπει
τουςμουσικούςτηςμπάντας,
διότιπροπορεύεται και τους
έχει πλάτη. Έτσι, τις εντο-
λές του, τις μεταφέρει στην
μπάντα ο ραβδούχος» μας
είπεμιλώνταςστο «Λαό»
ο κ.Βασιλειάδης.Χαρακτη-
ριστικότουραβδούχου,ήταν
το ύψος του, που βοηθού-
σεπολύστονρόλοτου.Όσο
πιοψηλάπήγαινεηράβδος,
τόσοπιο καλά γινόταναντι-
ληπτές στους μουσικούς οι
κινήσεις-εντολές που μετέ-
φερε.

Ένας επίσηςσημαντικός
λόγος για την ύπαρξη ρα-

βδούχου, ήταν και ο δυνατόςήχος
τηςμουσικήςτωνοργάνων,πουκα-
θιστούσεαδύνατη την επικοινωνία
και τησυνεννόηση τουαρχιμουσι-
κούμετουςμουσικούςτηςμπάντας,
διάφωνητικώνεντολών.

«Ηράβδος,μεανάλογεςσυγκεκρι-
μένεςκινήσεις, έδινε τιςεντολέςπ.χ.
γιαέναρξη,παύση,γρήγοροήπιοαρ-
γόρυθμό,αλλαγήκατεύθυνσης,κίνη-
σηαριστερά,δεξιάκ.ο.κ.Όλεςαυτές
οιεντολέςμεταφερότανστηνμπάντα,
μετηναντίστοιχηκίνησητηςράβδου»,
προσθέτειοκ.Βασιλειάδης.

Όμως, ο ραβδούχος,προσέφε-
ρεκι ένα ιδιαίτεροθέαμα,διανθίζο-
ντας τονρόλο τουστηνπαρέλαση
ανάλογα με τις δυνατότητές του, με φιγούρες της
ράβδου,άλλοτεριψοκίνδυνεςκιάλλοτεπεριορισμένης
κίνησης,πάνταεντόςτουρυθμούκαιτωνεντολώνκαι
χωρίςναχάνειτηναυτοσυγκέντρωσήτου.

Ο κ.Βασιλειάδης, ήταναπό τους έμπειρουςρα-
βδούχουςκαιέδινετηνπρώτηεντύπωσηστηνεμφά-
νισητηςστρατιωτικήςμπάνταςτουΒ΄Σ.Σ.Γνώστης
τουρόλουτου,άφησεανεξίτηλεςμνήμεςσεμικρούς
και μεγάλους θεατές της
βεροιώτικης παρέλασης,
χαρίζοντας στιγμές αγω-
νίας αλλά και ενθουσια-
σμού, από τις «ακροβατι-
κές» κινήσεις του με την
ράβδο, στην οποία είχε
απόλυτοέλεγχο.

«Τότε,ένιωθατηνυπο-
χρέωσηαπέναντιστοΣώ-
μα, στους μουσικούς και
στον Στρατό γενικότερα,
ναείμαιέναςολοκληρωμέ-
νος χειριστής-εκτελεστής,
που εκπέμπει στον κό-
σμο τον ενθουσιασμό και
μεταδίδει συναισθήματα
που απορρέουν από την
μουσική της μπάντας και
από τοπαράστημα και το
ακμαίο ηθικό, στηνπαρέ-
λαση των στρατιωτικών
τμημάτων», λέει ο κ. Βα-
σιλειάδης.

Στηνερώτησηπουοκαθέναςθαήθελενατουθέ-
σειτότε,εάνδηλαδήυπήρχετοενδεχόμενοναπέσει
ηράβδος,απαντάει:«Κοιτάξτε,είναισανναρωτάτε
έναν ακροβάτη εάν έπεσε από το σχοινί, ή έναν
ποδηλάτηανέπεσεαπότοποδήλατο.Όχι,δενμου
έτυχε κάτι τέτοιοσεπαρέλαση, όμως ενδεχομένως
να υπήρχε κάποιο…ατύχημα.Δενσημαίνει τίποτα
αυτό…».

ΟΑν.Βασιλειάδης, είναιπτυχιού-
χοςανωτέρωνθεωρητικών τουΚρα-
τικούΩδείουΘεσ/νίκηςστηνΑρμονία,
τηνΕνοργάνωσηπνευστώνοργάνων
καιδιεύθυνσηςΜπάντας,έκτακτομέ-
λος της Κ.Ο.Θ. επί δύο χρόνια ως
τουμπίτσας, ενώμετά την αποστρα-
τείατου(τηαιτήσειτου)μετονβαθμό
του λοχαγού, δραστηριοποιήθηκεως
μουσικοδιδάσκαλος, γιαπολλά χρό-
νια, στις Φιλαρμονικές τωνΔήμων
Ειρηνούπολης,Μελίκης,Σκύδρας και
ΚρύαςΒρύσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μπάντα
του Β΄ Σ.Σ. είχε, εκτός από τις πα-
ρελάσεις, και πολιτιστική δράση με
συναυλίες και συμμετοχήσε επετεια-

κές γιορτές αλλά και εκδηλώσεις τουΣώματοςπου
γίνονταν στηΛέσχηΑξιωματικών ή στη «Στέγη» ή
στο «ΣΤΑΡ», ενώ μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων,
συμμετείχεκαιστιςεορταστικέςεκδηλώσειςτωνΕνό-
πλωνΔυνάμεων (ΠολεμικήΑρετή), μεστρατιωτικές
επιδείξεις,πουγίνοντανστογήπεδοτηςΒέροιαςστις
αρχέςτηςδεκαετίαςτου1970(φωτο).

Σοφία Γκαγκούση
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Συνεργείοεπιφυλακής
τηςΔΕΥΑΒ

Μάρτιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό23-3-2020μέχρι
29-3-2020θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτη-
λεφωνητήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

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

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00,08:3010:20,13:00,16:00,19:00,21:15.

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

Τηλ.ΕπικοινωνίαςΤοπικώνΓραμμών:
2331023334,

Τηλ.ΕπικοινωνίαςΥπεραστικώνΓραμμών:
2331022342.

ΚΤΕΛΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣΑ.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-3-2020 

(ΑΡΓΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ)  ΔΕΝ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΤΕΛΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣΑ.Ε.ΑΠΟ24-3-2020

Τρίτη24-3-20209
13:30-17:30 ΚΑ-

ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ  ΜΟΡΑΒΑ 3
(έναντι ΙΚΑ) 23310-
27507

21:00-08:00 ΛΙΑ-
ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)
23310-72677

Φαρμακεία

Στρατιωτική Μπάντα Β΄ Σ.Σ. Βέροιας

ΗράβδοςτουαρχιμουσικούΑν.Βασιλειάδη
εμψύχωνεκαιενθουσίαζετονκόσμοστιςπαρελάσειςτουΒ΄Σ.Σ.
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

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

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ .  Βέροιας

“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεται για την

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

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕρ-
γοδηγόςΜηχανικόςεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων4ης ει-
δικότητας-Θερμαστής

3)Αρχιτεχνίτης ήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄
Ειδικότητας

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

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

-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΣΤΑΥΡΟΣ  πωλείτα ι
δ ιόροφη μονοκατοικ ία

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

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

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρίαπωλείται οικόπε-
δο2στρέμματα,άρτιοκαι

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΟδηγός τα-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

μείωμαστηνηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.
com.

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

δύο (2) στην οδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέαστο ύψος των
καταστημάτων.

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

Τηλ.:6944644220.

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



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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος, κοινω-

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

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις
ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

Ταακίνηταπουδημοσιεύονταιείναιέναμικρό
δείγματηςποικιλίαςακινήτωνπουδιαθέτουμε

Ζητούνταιγιααγοράαπότουςπελάτεςμαςχωράφια,
κεντρικάκαταστήματα,μονοκατοικίες,διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαμονοκατοικίαστο

Λαζοχώρι160 τ.μ.στονκεντρικόδρόμοσε
400τ.μ.οικόπεδο.Τιμήπώλησης35.000ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΕργοχώρι600τ.μ.
γωνιακό.ΤιμήπώλησηςΜΟΝΟ57.000ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακοντάστογήπε-
δο65τ.μ.σε170τ.μ.οικόπεδο,χρήζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης35.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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P Στο σπίτι με το ζόρι για ακόμη 14 
μέρες. Τι α κανς; Α κατς α μαλώις;

 
P Στη μία εβδομάδα καραντίνας, δύο 

ακόμη δώρο! Πιο… καραντινάτες!
 
P Κι άντε να δω σε ποιον θα πούμε 

ψέματα φέτος την 1η Απριλίου.
 
P Αυτή τη φορά, ας ρίξουμε νερό στο 

κρασί μας και όχι λάδι στη φωτιά.
 
P Εντάξει, κανένα πρόβλημα με το 

δώρο. Κάτι είναι κι αυτό αφού μας κό-
ψαν το αντίδωρο.

 
P Γι’ αυτό βάζουν Τσιόδρα και Μητσο-

τάκη εναλλάξ στην TV. Ο ένας να ψέλνει κι 
ο άλλος να μας τα ψέλνει.

 
P ‘Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώ-

μασιν ενοικουμένη’ έγραφε το πανό των 
Κινέζων που μας έφεραν βοήθεια. Ποτέ 
δεν τα συμπάθησα τα κινέζικα.

 
P Λέω στην αγάπη. 10 νεκροί στην Ελλάδα. 14 

άντρες νεκροί και τρεις γυναίκες. Και μου απαντά: 
κρίμα τις καημένες.

 
P Δεύτερη σύλληψη γυναίκας στη Βέροια. 

Παρανομούν οι γυναίκες πεθαίνουν οι άντρες.
 
P Εκείνο που ανοίγουν παράνομα το κομμω-

τήριο δεν το καταλαβαίνω. Πάνε για χτένισμα ακόμη 
και με καραντίνα;

 
P Του Έλληνος ο τράχηλος ιόν δεν υπομέ-

νει. Πού να δεις η τρίχα.
 
P Έχετε τον νου σας ότι το πρώτο σύμπτωμα 

του κορωνοϊού είναι η φαγούρα στον κώλο να βγεις 
από το σπίτι.

 

P Δελφίνια, κύκνους και ψάρια στη Βενετία 
έφερε ο κορωναϊός. Άλλος ένας του χρόνου, και 
θα βγουν και οι δεινόσαυροι.

 
P Και είμαστε όλοι Ιταλοί μέχρι νεωτέρας. 
 
P Οι άλλοι πήγαν στην Πόλη για διαλογι-

σμό. Αυτή η διαλεκτική θα μας φάει στο τέλος.
 
P Και:
 Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας κάθονται στο καφε-

νείο όταν πηγαίνει ένας τουρίστας και τους λέει:
«Ντου γιου σπικ ιγκλις;»
Κοιτιούνται οι δύο τους και απαντάει ο Κωστίκας:
«Ιγκλις νο».
«Σπρέχεν ζι ντόιτς;»

«Ντόιτς νο» απαντάει ο Γιωρίκας.
«Παρλάρε ιταλιάνο;»
«Ιταλιάνο νο» λέει ο Κωστίκας.
«Παρλέ βου φρανσέ;»
«Φρανσέ νο» λέει ο Γιωρίκας.
«Πάρλα εσπανιόλ;»
«Εσπανιόλ νο» λέει ο Κωστίκας.
Απογοητευμένος ο τουρίστας φεύγει και λέει ο 

Κωστίκας στον Γιωρίκα:
«Λέω να πάμε να μάθουμε καμιά ξένη γλώσσα».
«Γιατί;» ρωτά ο Γιωρίκας.
«Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους ξέ-

νους» απαντά ο Κωστίκας.
Και του λέει ο Γιωρίκας:
«Γιατί; Αυτός που ήξερε 5 γλώσσες συνεννοήθη-

κε;»
K.Π.

Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 
6.00 το πρωί της Δευτέρας 
23 Μαρτίου 2020, η απαγό-
ρευση κυκλοφορίας σε όλη 
την ελληνική επικράτεια, στο 
πλαίσιο των έκτακτων κυβερ-
νητικών μέτρων για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας, 
λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού.

Από χθες, σε όλη τη χώ-
ρα από πολύ νωρίς το πρωί 
αστυνομικοί πραγματοποιούν 
ελέγχους σε οδηγούς αυτοκι-
νήτων και πεζούς προκειμένου 
να διαπιστώσουν εάν έχουν 
τα απαραίτητα έγγραφα μαζί 
τους. Να θυμίσουμε ότι για τις 
ανάγκες των περιορισμένων 
μετακινήσεων υπάρχουν δυο 
τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η 
βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις 
μετακινήσεις των εργαζόμενων, 
συμπληρώνεται μια φορά και 
παρέχεται με προσωπική ευθύ-
νη του υπογράφοντος από τον 
εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώ-
που ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμε-
νου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευ-
σης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί 
του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, 
τράπεζα, τελετές με τους όρους που ισχύουν, βοήθεια ευπαθών ομά-
δων) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση, οι πολίτες πρέπει να συμπλη-
ρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον 
τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συ-
γκεκριμένο λόγο της μετακίνησης, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 
όλοι οι πολίτες μαζί με την ειδική δήλωση να φέρουν και την αστυνομική 
τους ταυτότητα.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε 
παράβαση.

Το μέτρο το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
το απόγευμα της Κυριακής, μετά από τρία διαγγέλματα που προηγή-

θηκαν προς τους πολίτες, αφού παρατηρήθηκαν αρκετά φαινόμενα 
απειθαρχίας στην σύσταση των ειδικών για ελαχιστοποίηση των μετακι-
νήσεων ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός, να αποτραπεί η διάδοση 
του νέου ιού και να προστατευθεί η δημόσια υγεία και η εξάπλωση των 
κρουσμάτων στην χώρα μας.

Μηνύματα για την τήρηση του μέτρου και  την παραμονή στο σπίτι 
με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Α-
λέξης Τσίπρας, ζητώντας παράλληλα από την Πολιτεία να αναλάβει 
τις δικές της ευθύνες, ενώ θετικά αντέδρασε το Κίνημα Αλλαγής στην 
απόφαση του πρωθυπουργού για την απαγόρευση της κυκλοφορίας με 
σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής.

Περαιτέρω διευκρινίσεις μετακινήσεων
Ο κ. Χαρδαλιάς, έδωσε χθες περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις 

βεβαιώσεις μετακίνησης, όπως:
-Το δημόσιο θα δέχεται μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περι-

πτώσεις κατόπιν ραντεβού , το οποίο θα πιστοποιείται με email, ή επι-
στολή της δημόσιας υπηρεσίας προς τον πολίτη που θα δεχθεί.

-Επίσης στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν οδηγεί 

και εξυπηρετείται από συγγενή πρώτου βαθμού, τον οδηγό θα πιστο-
ποιεί με βεβαίωση ο εργοδότης του εργαζομένου και μόνο για τις ώρες 
και την κίνηση της μετακίνησης.

-Στην περίπτωση των δημοσιογράφων και εργαζομένων σε Μ-
ΜΕ απαιτείται σχετική κάρτα η βεβαίωση του εργοδότη του μέσου που 
εργάζονται και αντί των ωρών, θα πρέπει να αναγράφεται το είδος του 
ρεπορτάζ που καλύπτει.

-Για την κίνηση των φορτηγών τροφοδοσίας σε όλη την Ελλάδα, 
απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του οδηγού και του ατόμου που 
μπορεί να τον συνοδεύει και δελτίο αποστολής ή δελτίο κίνησης.

-Για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ο εργαζόμενος 
πρέπει να έχει μαζί του βεβαίωση εργοδότη το δελτίο της κίνησης ή της 
αποστολής, τα κούριερ και οι διανομείς χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη 
και αντίστοιχα το ημερήσιο δελτίο ή δελτίο αποστολής.

-Στα ΤΑΧΙ και τα ΙΧ πέρα από τον οδηγό επιτρέπεται να επιβαίνει 
ακόμη ένα άτομο. Σε περίπτωση που υπάρχει ασθενής που χρήζει βο-
ηθείας για την μετακίνησή του, επιτρέπεται να επιβαίνει στο όχημα και 
δεύτερος επιβάτης με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό έγγραφο 
που βεβαιώνει την κατάσταση του ασθενούς.

-Επίσης σε σχέση με ΙΧ υπάρχει εξαίρεση στην περίπτωση των 
ανήλικων τέκνων, δηλαδή, ένας γονέας με δύο ανήλικα τέκνα είναι α-
ποδεκτό.

-Το όριο των δύο επιβατών ανά όχημα ισχύει και στην περίπτωση 
μετάβασης σε τελετή με εξαίρεση συνύπαρξης συγγενών α΄ βαθμού 
έως τρεις επιβάτες.

-Οι οδηγοί ΜΜΜ χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη ημερήσια ή εβδο-
μαδιαία, βεβαίωση ωραρίου, ενώ σε περίπτωση κυλιόμενου ωραρίου 
αυτό αναφέρεται ρητά στην ίδια την βεβαίωση.

-Οι καλλιεργητές πρέπει να δώσουν βεβαίωση εργοδότη σε όλους 
τους υπαλλήλους τους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Ο έλεγχος θα γίνε-
ται επί των βεβαιώσεων και μόνο.

-Οι αγρότες , οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι 
πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α υπογεγραμμένη από τους ίδιους 
με συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Επίσης η AEGEAN αναστέλλει όλες τις πτήσεις εξωτερικού από 26 
Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

    695 κρούσματα μέχρι χθες  
Εβδομήντα ένα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην 

Ελλάδα ανακοίνωσε σήμερα ο λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος του 
υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας στην καθιερωμένη ενημέρωση 
των ιατρικών συντακτών. Έτσι τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 
695, 114 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, 35 εκ των οποίων 
διασωληνωμένοι και 17 ασθενείς έχασαν την ζωή τους.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2020
Απαγόρευση κυκλοφορίας για την προστασία της 

δημόσιας υγείας, από την εξάπλωση του κορωνοϊού
-Όροι μετακίνησης για συγκεκριμένους λόγους 
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