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ΟΑΕΔ: Ποιοι μακροχρόνια 
άνεργοι θα πάρουν το έκτακτο 

επίδομα των 400 ευρώ

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ K. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 
εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Αλέξης Τσίπρας: 
«Ο 8μηνος 
εφησυχασμός του 
κ. Μητσοτάκη 
δεν είναι απλά
 ατόπημα, 
είναι εγκληματική 
αμέλεια»

Έκτακτη σύγκλιση της 
Ολομέλειας των Προέδρων 

των Δικηγορικών Συλλόγων ενόψει 
του νέου lockdown στη χώρα

Σοκ: 97 κρούσματα στην Ημαθία 
ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ
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Άμεση παρέμβαση του Δήμου 
Βέροιας για την πρόσβαση ΑμΕΑ 

στο Δικαστικό Μέγαρο
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Μαθημένα τα βουνά από 
χιόνια…και από καραντίνα 

στον κορωνοϊό!
  Δεν μπορώ να καταλάβω τον πανικό κάποιων 
ανθρώπων να κατεβάσουν και πάλι όλα τα ράφια 
των σούπερ μάρκετ και να καλύψουν τις ανάγκες 
σε αλεύρι, ζυμαρικά και χαρτί υγείας για ένα 
χρόνο! Σαν déjà vu (ντέζα βου) βιώνουμε τις ίδιες 
καταστάσεις του Μαρτίου, αλλά δεν είναι ανάγκη 
να επαναληφθούν οι ίδιες υπερβολές. Επίσης η 
έναρξη των μέτρων το πρωί του Σαββάτου, δεν 
σημαίνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που 
έχουμε, αφού ακόμη και στην Ημαθία αγγίξαμε 
το τριψήφιο στα ημερήσια κρούσματα. Σύνεση, 
ψυχραιμία και υπομονή γιατί δεν περνούν και 
πολλά πράγματα από το χέρι μας, εκτός από την 
τήρηση των μέτρων για να μειωθούν τα κρούσματα. 
Κούρεμα, τσεκάρισμα υπολογιστές-λαπτοπ και 
ίντερνετ στο σπίτι γιατί καραντίνα χωρίς διαδίκτυο 
δεν «παλεύεται», συνέχιση των πειραμάτων στην 
μαγειρική και όσο για τα σοβαρά και τις οικονομικές 
υποχρεώσεις…ο Θεός βοηθός!  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Συνεδρίασε και πάλι μετά το 2018
η επιτροπή

για την επανασύνδεση ρεύματος 
ΟεντεταλμένοςδημοτικόςσύμβουλοςγιατηνΔημοτικήΑστυνομίαΣτάθης

ΚελεσίδηςενημέρωσετοδημοτικόσυμβούλιοστηνσυνεδρίασητηςΤετάρτης,
ότιτηνΠαρασκευή30Οκτωβρίουσυνεδρίασεγιαπρώτηφοράμετάτο2018
ηεπιτροπήεπανασύνδεσηςρεύματος τουδήμου.Ηεπιτροπήεξέτασεαρκε-
τές αιτήσεις συμπολιτών μαςπουαντιμετωπίζουνπροβλήματα και μάλιστα
μεγάλο μέρος τους έγιναν δεκτές.Τέτοιους χαλεπούς καιρούς ηστήριξησε
συμπολίτεςπουαντιμετωπίζουνσοβαράοικονομικάπροβλήματακαιανήκουν
σεευπαθείςομάδεςείναιαπαραίτητη.

Ο δήμαρχος Κ.Βοργιαζίδης απάντησε στον Γ. Καμπούρη: 
«Ούτε ένα ευρώ δεν δόθηκε από τον δήμο
για το οικονομικό «άνοιγμα» του ΔΗΠΕΘΕ»

ΟδήμαρχοςΒέροιαςΚώσταςΒοργιαζί-
δηςστηνσυνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλί-
ουτηςΤετάρτης(4/11)απάντησε,όπωςείπε,σε
δημοσίευμασυμπολίτη,χωρίςνακατονομάσει
τονπρώηνδιευθυντή τηςΚΕΠΑΓιάννηΚα-
μπούρη,πουευκόλωςεννοήθηκε,αλλάδιευ-
κρίνισεστησυνέχειαηΓεωργίαΜπατσαρά.
ΟδήμαρχοςαπάντησεστηνμομφήΚαμπούρη
ότι 150.000€ είναιπολλά χρήματα για τις 3
θεατρικέςπαραγωγέςπουμάλισταδενπήγαν
καιεισπρακτικάκαλάκαιδημιούργησανμεγάλο
οικονομικό«άνοιγμα»στοΔΗΠΕΘΕ.

Οκ.Βοργιαζίδηςκατηγορηματικάείπεότι
οδήμοςΒέροιαςδενχρειάστηκενακαλύψει
ούτε ένα ευρώαπόαυτό το οικονομικό «ά-
νοιγμα».Οδήμαρχοςανέφερεότιτουπουρ-
γείοΠολιτισμούυποχρεώνει τοΔΗΠΕΘΕνα
προσλάβεικαλλιτεχνικόδιευθυντήκαισυνακόλουθαναανεβάσουν3θεατρικέςπαραγωγέςσεδιαφορετικάθεματικά
πεδία.Γι’αυτότονλόγοτουπουργείοΠολιτισμούαυξάνειτηνεπιχορήγησηγιανακαλύψεικαιπιθανά«ανοίγματα»,
αφούοικαλλιτεχνικέςδουλειέςπουανεβαίνουναπόταΔΗΠΕΘΕδενέχουνκαιδενπετυχαίνουνπάντοτεεισπρακτικό
σκοπό.Οκ.Βοργιαζίδηςδιευκρίνισεότιτο«άνοιγμα»40.000€το2019και75.000€το2020καλύφθηκεεξολοκλή-
ρουαπόεπιχορηγήσειςκαιοδήμοςδενεπιβαρύνθηκεούτεμισόευρώ.Τέλοςοδήμαρχοςέριξεκαιτην«μπηχτή»με
υπονοούμενολέγοντας:«ΜάλλονοσυμπολίτηςπροσβλήθηκεαπότονιόΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ!!!»

Οτρόποςπουσχεδιάστηκεναγίνειδιαζώσης
τοΔημοτικόΣυμβούλιοΒέροιας

Στηνπροχθεσινήσυνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου
Βέροιαςπου έγινε για 8η φο-
ρά με τηλεδιάσκεψη, ο πρόε-
δροςΆρηςΛαζαρίδης και ο
δήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζί-
δης, ανέφεραν ότι σχεδίαζαν
ναεπανέλθουνοισυνεδριάσεις
διαζώσης,αλλάοιδυσάρεστες
εξελίξειςμε τον κορωνοϊό τους
ανάγκασε να «μαζέψουν» το
σχέδιο.

Γιατοσχέδιοήτανενήμεροι
και σύμφωνοι οι επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων,
εκτός τουΑντ.Μαρκούλη, ο

οποίοςτοποθετήθηκεγιατοθέμαπριναποχωρήσειαπότηντηέδιάσκεψηκαιυπογράμμισεότιμετηνέξαρσητωνκρου-
σμάτωνδενήτανυπεύθυνηστάσηνασχεδιάζεταιηεπιστροφήσεδιαζώσηςσυνεδριάσεις.

Στησυνέχεια περιέγραψεοδήμαρχος είχεγίνει έναπλάνο,σύμφωναμε τοοποίοοπρόεδρος,οδήμαρχοςκαι2
γραμματείςθακάθοντανστοεπάνωέδρανο.Σταέδρανατωνδημοτικώνσυμβούλωνυπολογίστηκαννακαθίσουνμέχρι
14άτομα,ενώστιςπίσωθέσειςτουκοινούακόμη17-18άτομα.Επίσηςυπήρχεπρόβλεψηγια5θέσειςδημοσιογράφων
σταδημοσιογραφικάέδρανα. Όλααυτάωςσχέδιο,όπωςείπεοδήμαρχος,πουευχήθηκε«Μετοκαλόσύντομαστην
πράξη!»

ΆμεσηπαρέμβασητουδήμουΒέροιας
γιατηνπρόσβασηΑμΕΑστοΔικαστήριο

Στις 16Οκτωβρίου είχαμε γράψει
στηνπαρούσαστήλη «Αποκλείστηκε
ηπρόσβασητωνΑμΕΑστοΔικαστικό
ΜέγαροΒέροιας»,αναφερόμενοιστην
ουσιαστική ακύρωση της μοναδικής
πρόσβασηςΑΜΕΑσταδικαστήριαμε-
τάτοναποκλεισμότουπλαϊνούχώρου
από τις εργασίες που πρόκειται να
ξεκινήσειηΑρχαιολογίαλόγωτηςανέ-
γερσηςτουΑστυνομικούΜεγάρου.

Ο δήμοςΒέροιας έδειξε άμεσαα-
ντανακλαστικά, αφούπροχώρησε σε
επιχωμάτωση και κατασκευή δρόμου
στοπλαϊνό τμήμα του κτιρίου, για να
συνεχίσειναυπάρχειπρόσβασηστην
ράμπαΑΜΕΑ, στους δικηγόρους, υ-
παλλήλους καιπολίτες στο δικαστικό
μέγαροΒέροιας.

Μάλλονέπαιξερόλοκαιτογεγονός
ότιστηνθέσητουΑντιδημάρχουΤεχνι-
κών είναι οπρώηνπρόεδρος του δι-
κηγορικούσυλλόγουΒέροιαςΑλέξης
Τσαχουρίδης, ο οποίος δεν ξεχνάει
τουςσυνάδελφουςκαισυνεργάτεςτου.

97θετικά
κρούσματα

στηνΗμαθία…
Τιέγινε,

ώρεσυμπολίτες;
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Από αύριο Σάββατο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

Σε γενικό lockdown όλη η χώρα για να φρενάρει 
η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού

-Τι μέτρα και για ποιους, ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση
Από τις 06.00 το πρωί 

του Σαββάτου ξαναμπαί-
νουμε για τρεις εβδομάδες, 
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, σε 
ένα οριζόντιο καθεστώς α-
ναστολής δραστηριοτήτων 
για ολόκληρη τη χώρα, 
ανακοίνωσε χθες το με-
σημέρι ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, 
τονίζοντας ότι η απόφαση 
πάρθηκε λαμβάνοντας υ-
πόψη τις υποδείξεις ειδι-
κών, μετά την έκρηξη των 
κρουσμάτων κορονοϊού, 
ώστε να μπει… φρένο στη 
ραγδαία εξάπλωση που 
παρατηρείται. Ήδη, με γκρι 
χρώμα παρουσιάζεται πλέ-
ον ο χάρτης υγειονομικής 
ασφάλειας και προστασίας 
από τη λοίμωξη Covid-19, 
για ολόκληρη τη χώρα. Α-
πό τις ανακοινώσεις που 
έκανε ο πρωθυπουργός, 
προκύπτει μια σημαντική 
διαφορά σε σχέση με το 
lockdown που συνέβη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, είναι η υποχρεωτική 
χρήση μάσκας και η λειτουργία της εκπαίδευσης, καθώς προβλέπεται 
οτι τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά αλλά και τα σχολεία ειδικής αγωγής θα 
παραμείνουν ανοιχτά, ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα κλείσουν μέχρι 
το τέλος του μήνα και τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Μεταξύ των μέτρων:
-Δεν επιτρέπονται μετακινήσεις μεταξύ νομών
-Μόνο με αρνητικό τεστ η είσοδος στη χώρα
-Ανοιχτά τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία ειδι-

κής αγωγής
-Ειδικά για κομμωτήρια δίνεται παράταση δύο ημερών, μπορούν να 

λειτουργήσουν το Σάββατο και την Κυριακή
-Επιτρέπονται delivery και take away
-Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο για μετάβαση από και προς την 

εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο αλλά και για λόγους έκτα-
κτης ανάγκης.

-Η μετάβαση από και προς την εργασία τις εργάσιμες ώρες ή κατά 
τη διάρκεια της εργασίας, εφόσον είναι απαραίτητο, επιτρέπεται απο-
κλειστικά με σχετική βεβαίωση του εργοδότη η οποία εκδίδεται μέσω 
του συστήματος «Εργάνη».

-Για τη μετάβαση των μαθητών από και προς το σχολείο εκδίδεται 
σχετική βεβαίωση από τον διευθυντή του σχολείου.

-Οι λειτουργίες στους Ναούς θα γίνονται χωρίς παρουσία κόσμου.
Μετακινήσεις με sms στο 13033

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με την αποστολή sms στο 13033 
ή κατ’ εξαίρεση με την συμπλήρωση της φόρμας μετακίνησης που είναι 
διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο για τους ακόλουθους και μόνο λόγους:

Κωδικός 1 - Μετακίνηση για λόγους υγείας. Μετάβαση δηλαδή σε 
φαρμακείο, ή επίσκεψη στο γιατρό, ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο 
υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. 

Κωδικός 2 - Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα ειδών πρώτης 
ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. 

Κωδικός 3 - Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία εφόσον δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατε-
πείγουσες ανάγκες, μετά τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημε-
ρώνεται ηλεκτρονικά ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση της 
επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, καθώς και μετάβαση στην τράπεζα 
στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. 

Κωδικός 4 - Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που 
βρίσκονται σε ανάγκη καθώς και για μεταφορά συζύγου ή συγγενούς 
πρώτου βαθμού από και προς την εργασία του, εφόσον υφίσταται σχε-
τική ανάγκη ή συνοδεία μαθητή από και προς το σχολείο από γονέα ή 
κηδεμόνα. 

Κωδικός 5 - Μετάβαση σε κηδεία, υπό τους όρους που προβλέπο-
νται από το νόμο, ή για τη μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση, 
που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας παιδιού και γο-
νέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Κωδικός 6 - Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα υπό την προϋπόθεση της τή-
ρησης της αναγκαίας απόστασης του 1,5 μέτρου. Καθώς και μετάβαση 
για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση είναι εντός του δήμου 
κατοικίας του πολίτη. 

(Σχετικά έντυπα καθώς και αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα forma.gov.gr.)

Άλλες δραστηριότητες που επιτρέπονται
Επίσης, ως προς τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του 

Covid-19 ισχύουν τα παρακάτω:
- Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα 
- Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα 
- Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογε-

νούς τομέα:
- Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία 

κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.
- Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστη-

μάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστη-
ματάρχες.

- Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοι-
νωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφω-
νικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις 
υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής 
και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

- Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)                                                       

- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα 
(take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται 
μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται 
στην ΚΥΑ

- Καθαριστήρια 
- Περίπτερα (24ώρο)
- Φαρμακεία 
- Πρατήρια καυσίμων
- Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπη-

ρεσιών 
- Pet shops
- Η λειτουργία των λαϊκών αγορών 

πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 
50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουρ-
γία παράλληλων αγορών και απόσταση 
πάγκων 5 μέτρων.

- Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι υπερα-
γορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 
09:00 έως 17:00.

Πακέτο οικονομικών 
μέτρων 3,3 δισ. ευρώ

Ένα πρόσθετο πακέτο μέτρων ύψους 
3,3 δισ. ευρώ, μετά την ανακοίνωση του 
νέου γενικευμένου lockdown, δημοσιοποί-
ησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, που δήλωσε ότι τα ταμειακά 
διαθέσιμα ανέρχονται σήμερα στα 37,5 
δισ. ευρώ, που πρέπει να αξιοποιούνται με 
σύνεση, υπευθυνότητα και νοικοκυρεμένη διαχείριση. 

Αναλυτικά:
1. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων- εργοδοτών, ανά την επικράτεια, 

που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνα-
νται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, 
είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστη-
μα που τίθενται σε αναστολή. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύ-

πτονται από τον προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές 
εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, στα 
675 εκατ. ευρώ, μόνο για τον Νοέμβριο.

Εκτός της επέκτασης του μέτρου, ανακοινώθηκε και μία πρόσθετη 
πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, ενόψει των 
εορτών: Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων έως και χθες 4 Νοεμβρίου 
που τίθενται σε αναστολή κατά τον Νοέμβριο, θα λάβουν εντός Δεκεμ-
βρίου αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, ποσό υπολογιζόμενο αναλογικά 
για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Η εφάπαξ αυτή οικονομική 
ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον της κάλυψης του δώρου 
Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί.

Το κόστος υπολογίζεται στα 215 εκατ. ευρώ.
2. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή 

δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και 
άλλες δραστηριότητες, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής 
του ΦΠΑ, πληρωτέου τον Νοέμβριο, έως τις 30 Απριλίου 2021. Η εν 
λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 
δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο 2021 και έπειτα.

Το κόστος υπολογίζεται στα 230 εκατ. ευρώ.
3. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή 

δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και 
άλλες δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των 
δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πλη-
ρωτέων τον Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες 
δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.

Το κόστος υπολογίζεται στα 66 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι 

ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίστηκαν στη Βουλή και καλύπτουν τους 
προηγούμενους μήνες.

4. Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια που η σύμβαση εργα-
σίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρω-
μής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον 
Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο 
τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.

Το κόστος υπολογίζεται στα 27 εκατ. ευρώ.
5. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, 

με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελ-
ληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

6. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν 
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 
μήνες.

Το κόστος υπολογίζεται στα 308 εκατ. ευρώ.
7. Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε 

μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, κατ’ αναλογία της ενίσχυ-
σης του Απριλίου. Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής αφορά σε περίπου 
130.000 άνεργους που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέρ-
γου μετά την 1η Μαρτίου 2020.

Το κόστος υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ.
8. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται, πλέον ανά την επικράτεια, 

σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρε-
ωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελ-
ματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την 
κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται 
σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για 
τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την 
επικράτεια.

Επιπλέον όμως από τον Νοέμβριο, για τους 
ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα το 1/2 της 
ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολο-
γικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται έ-
ως σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους 
δικαιούχους και θα πιστώνεται απευθείας στους 
τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το κόστος υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ.
9. Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων 

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην «Επι-
στρεπτέα Προκαταβολή 4». Οι επιχειρήσεις 
που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να 
συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα ανε-
ξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστο 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ισχύουν όλα όσα είχαν ε-
ξαγγελθεί το περασμένο Σάββατο αναφορικά 
τόσο με τη μη επιστροφή του 50% της ενίσχυ-

σης, όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρή-
σεων, καθώς και των νέων επιχειρήσεων.

Το κόστος της ενισχυμένης «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4» υπο-
λογίζεται στο 1 δισ. ευρώ και της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5» στα 
700 εκατ. ευρώ.

10. Επεξεργάζεται και σύντομα θα ανακοινωθεί, νέο σχέδιο για την 
παράταση πληρωμής των επιταγών.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Φιλικό Βιβλιοπωλείο για την παροχή μεγάλης ποσότητας και ποικιλίας γραφικής ύλης 

για τα εργαστήρια όλων των παιδιών.
2.Ανώνυμο φίλο, για τη δωρεά ποσού 200€.
3.Την κυρία Ειρήνη Κατεβαίνη, για τη δωρεά ποσού 100€.
4.Την κυρία Βαρβάρα Ιακωβίδου και τον κύριο Γεώργιο Γιαπουντζή, για την παροχή ενός 

γεύματος στη μνήμη Ελένης Ψωμιάδου.
5.Τις «Γυναίκες σε δράση», από το Λιτόχωρο, για την δωρεά ποσού 136€.
6.Την κυρία Μαρία Σούλου, για την οικονομική ενίσχυση με  ποσό 85€.
7.Τον κύριο Γεώργιο Τηλέγραφο, για την δωρεά ποσού 60€.
8.Την κυρία Βιργινία Τσάκου, για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 60€.
9.Την κυρία Ελένη Δαμάσκου, για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 50€.
10.Την Εταιρεία μεταφορών «ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ», για την δωρεάν μεταφορά αντικειμένων μας.
11.Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα, για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
12.Την κυρία Ευαγγελία Δερμανοπούλου, για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
13.Την κυρία Δήμητρα Τσερκέζη, για τη δωρεά χρηματικού ποσού.

ΤΟ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 6175/2020 διακήρυξης
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλε-

κτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε προϋπολογι-
σµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, για την Μετά-
φραση ψηφιακού περιεχοµένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική γλώσσα» στο πλαίσιο υποέργου 3 
«Μεταφράσεις κειµένων και ληµµάτων» του έργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές 
στην Οικουµένη» (cpv 79530000-8 «Μεταφράσεις»).

Ο προϋπολογισµός είναι 120.967,74 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.
 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.).

Η παράδοση των µεταφρασµένων κειµένων θα γίνει τµηµατικά και θα ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) 
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης..

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέ-
ρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ- 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέ-
ξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουµένη» (mis 5003898) κωδ.: 2016ΣΕ11410004

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα : www.culture.gr και 

www.aigai.gr την 05-11-2020
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.2331029737 , Fax 

2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ιωάννης Γραικός, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 
Βέροια.

ΒEΡΟΙΑ, 05-11-2020
 Η Νόμιμος εκπρόσωπος

 Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
 Αγγελική Κοτταρίδη

 Αρχαιολόγος

Αναστέλλεται η καθιερωμένη εκδήλωση της 
Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας για την γιορτή 

των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
Αναστέλλουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις τους τα μέλη της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας ε-

νόψει των νέων απαγορευτικών μέτρων που ξεκινούν από αύριο σε όλη τη χώρα για την γιορτή των 
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ που είναι οι Προστάτες του κλάδου τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ       

  Αναστολή λειτουργίας Γραφείου
Γνωρίζουμε στα μέλη μας, ότι λόγω της έξαρσης της πανδημίας κορονοϊού, ανα-

στέλλεται η λειτουργία του Γραφείου του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθί-
ας.  Συνεπώς το Γραφείο δεν θα λειτουργεί μέχρι νεωτέρας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Προσωρινή αναστολή 
των δράσεων κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης του «Έρασμου» 
-Διαρκής η ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω 

τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», εναρμονιζόμενος με την 

εφαρμογή του πρωτοκόλλου των υγειονομικών μέτρων περιορισμού της πολιτείας 
κατά της διασποράς του COVID19, αποφασίζει την μέχρι νεωτέρας την προσωρι-
νή αναστολή όλων των δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης (Σχολές Γονέων, 
Βιωματικά Σεμινάρια) σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια. Οι υπηρεσίες ψυχο-
κοινωνικής στήριξης από την επιστημονική ομάδα των εργαζομένων της δομής θα 
παρέχονται κανονικά μέσω τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας (τηλ. email 
– skype) για όποιον το έχει ανάγκη.

Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ.-14.00μμ
τηλ: 23310 74073 – email: erasmos.veria@gmail.com

Για οποιαδήποτε μεταβολή ή παράταση θα προβούμε σε σχετικές έγκαιρες ενημερωτικές ανακοινώσεις στην 
ιστοσελίδα μας WWW.ERASMOSVERIAS.COM και δια του τοπικού Τύπου.

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

Μέσω zoom θα γίνει σήμερα Παρασκευή, το πρωί, η διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση για τη νέα πρωτοποριακή 
μέθοδο καταπολέμησης του καρκίνου, μια θεραπεία με φορτισμένα σωματίδια(πρωτόνια ή ιόντα άνθρακα), η οποία συ-
μπληρώνει την συνεχώς εξελισσόμενη ακτινοθεραπεία με ακτίνες Χ και βασίζεται σε διακριτές αλληλεπιδράσεις με την 
ύλη, οι οποίες προκαλούν την καταστροφή καρκινικών όγκων, ενώ διασφαλίζουν τους υγιείς ιστούς.

Για τη διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσε η Δημόσια Βιβλιοθήκη, συμβάλλοντας με τον τρόπο της στην δυνατότητα 
ενημέρωσης του επιστημονικού κόσμου και του κοινού, ενώ σημαντικό στοιχείο και για την  πόλη μας, είναι η συμμετο-
χή στο διαδικτυακό πάνελ, της  Βεροιώτισσας ερευνήτριας στο CERN, Γιώτας Φωκά. Την συνδιοργάνωση έχουν το  Ερ-
γαστήριο Ατομικής & Πυρηνικής Φυσικής, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, το ΑΠΘ και 
επιστήμονες  του CERN/GSI (https://cern.zoom.us/j/96191058749?pwd=enRwVDBnRGdVd2tmSG5Sb1p6enp1UT09 
και ατζέντα: https://indico.cern.ch/event/968289/)

Διαδικτυακή ενημέρωση για τη νέα
 μέθοδο καταπολέμησης του καρκίνου

 με φορτισμένα σωματίδια

Έκτακτη σύγκλιση της 
Ολομέλειας των Προέδρων 

των Δικηγορικών Συλλόγων ενόψει 
του νέου lockdown στη χώρα

H Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ενημερώνει 
ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δικα-
στηρίων από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για καθολικό lock 
down στη χώρα.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε να ληφθεί μέριμνα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν 
παρουσιασθεί στους συναδέλφους και τα δικαστήρια των επτά (7) Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκαν στο 
4ο επιδημιολογικό πεδίο (Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Λάρισας, Ροδόπης, Σερρών), όπου 
είχε ανασταλεί η λειτουργία των Δικαστηρίων.

Ενόψει των ανωτέρω, συγκαλείται εκτάκτως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16.00΄ μέσω τη-
λεδιάσκεψης, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας προκειμένου να συζητήσει 
και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αναμείνουν τις επίσημες ανακοινώσεις των θεσμικών μας οργάνων και 
να μην ενημερώνονται από διάφορες άλλες πηγές πληροφόρησης.



Συνέντευξη Τύπου θα δώσει 
σήμερα στις 12:30 ο Αλέξης Τσί-
πρας μαζί με τον τομεάρχη Υγείας, 
κ. Ανδρέα Ξανθό, για τις εξελίξεις 
με την πανδημία και τις ανακοινώ-
σεις του πρωθυπουργού για νέο 
lockdown.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - 
Προοδευτική Συμμαχία, σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε χθες μετά 
τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη έκανε 
λόγο για οκτάμηνο «εφησυχασμό» 
του πρωθυπουργού και της κυ-
βέρνησης που συνιστά «εγκλημα-
τική αμέλεια», αλλά και απουσία 
αυτοκριτικής. Η αξιωματική αντι-
πολίτευση αναφέρει ότι «ο κ. Μη-
τσοτάκης έχει πια κουράσει τον 
ελληνικό λαό, με τις αντιφάσεις 
του, το ναρκισσισμό του, την έλ-
λειψη ενσυναίσθησης του βάρους 
που καλείται να σηκώσει ο κάθε 
πολίτης ξεχωριστά». Σχολιάζει ότι 
ο πρωθυπουργός «πριν από λίγους μήνες καυχιόταν ότι νίκησε 
οριστικά το κορονοϊό, πριν από λίγες μέρες ότι είναι αδιανόητο 
να υπάρξει δεύτερο λοκνταουν, πριν από λίγες ώρες ότι τα μέτρα 
που ανακοίνωσε το Σάββατο θα μας έφθαναν μέχρι το Δεκέμβρη. 
Διαψεύστηκε σε όλα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «μια μικρή δόση αυτοκριτικής θα ήταν 
το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς» και συγκεκριμένα: «Για την 
αδράνεια στην ενίσχυση του ΕΣΥ που ήδη βρίσκεται στα όριά 
του. Για το 1 εκατ. πολίτες που στοιβάζονται σαν σαρδέλες κάθε 
μέρα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Για το αλλοπρόσαλλο άνοιγμα 
του τουρισμού που οδήγησε στην αύξηση των κρουσμάτων ήδη 
από τον Αύγουστο. Για την αναγκαία συνταγογράφηση των τεστ 
για τους πολίτες».

Όμως, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός δεν το 
έκανε και «δεν το αντέχει να το κάνει». Προσθέτει ότι «ο κ. 
Μητσοτάκης μας ενημέρωσε ότι κλείνει για δεύτερη φορά τη 
χώρα, όχι γιατί δεν φρόντισε να ενισχύσει τα δημόσια νοσο-

κομεία που τώρα ήδη ασφυκτιούν, αλλά γιατί ξαφνικά ο ιός έγινε 
πιο μεταδοτικός. Φταίνε πάντα ή οι πολίτες ή ο ιός. Δεν φταίει 
ποτέ ο ίδιος και η κυβέρνησή του».

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η πολιτική «άφησε ανοχύρωτη 
τη χώρα και το ΕΣΥ και μας οδήγησε στο δεύτερο lockdown. Τα 
ελλιπή και αποσπασματικά μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις οδηγούν μετά το lockdown και σε οικονομική και κοι-
νωνική κατάρρευση».

Καταληκτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως «το μόνο ειλικρινές που 
κάποια στιγμή ξέφυγε του κ. Μητσοτάκη ήταν η λέξη εφησυχα-
σμός», για να τονίσει: «Αλλά όταν όλοι οι επιστήμονες παγκοσμί-
ως μιλούσαν για δεύτερο και σκληρότερο κύμα, ο εφησυχασμός 
του κ. Μητσοτάκη δεν είναι απλά ατόπημα. Είναι εγκληματική 
αμέλεια».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου 

και της Αντωνίας, το γένος Δημοπούλου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
του Ιωάννη και της Αικατερίνης, το γένος 
Βασιλείου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στους Γεωργιανούς Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.

Αναστολή λειτουργίας της 
Κυριακάτικης Αγοράς  

Ριζωμάτων λόγω COVID 19
 
 Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69863/02-11-

2020 (ΦΕΚ 4829 Β΄) από σήμερα έως και τις 30.11.2020 Ανα-
στέλλεται η λειτουργία της Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων, 
Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Την αναποτελεσματικότητα 
της οικονομικής πολιτικής 
του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει 
η Έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το 2018»

 «Στα τάρταρα» η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτι-
κής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σύμφωνα με την επίσημη Έκθεση του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος 
της αρμόδιας Επιτροπής και Εισηγητής της ΝΔ, Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Στην ομιλία του στη σημερινή (5 Νοεμβρίου 2020) συνεδρίαση της Επιτροπής 
Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού του Κράτους ο κ. Τσαβδαρίδης υπενθύμισε ότι επί των ημε-
ρών της προηγούμενης διακυβέρνησης:

• Η οικονομία παρέμεινε σε ύφεση
• Η ανταγωνιστικότητά της επιδεινώθηκε
• Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώθηκε
• Ελήφθησαν νέα μέτρα λιτότητας ύψους 10 δις ευρώ
• Μπήκαν συνολικά 29 νέοι φόροι
• Έγιναν 17 περικοπές στις συντάξεις
• Έγιναν 1 εκατ. 200 χιλιάδες κατασχέσεις και μαζικοί εκπλειστηριασμοί 

χιλιάδων σπιτιών και πρώτης κατοικίας
• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών και Δημοσίου διογκώθηκαν
• Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υποεκτελέστηκε
• Η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίστηκε
• Η οικονομική ελευθερία υποχώρησε
• Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί – που επιβλήθηκαν το 2015 – συνέχισαν 

να υφίστανται
• Η χώρα παρέμεινε απούσα από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρω-

σης
«Είναι αυτά τα αποτελέσματα, που η μετέπειτα, η τωρινή διακυβέρ-

νηση της ΝΔ προσπαθεί με τιτάνιο αγώνα να αλλάξει, προκαλώντας μία 
αναπτυξιακή ώθηση προς το μέλλον και καλλιεργώντας μία νέα σχέση του 
πολίτη με το Κράτος, που θα βασίζεται στην ειλικρίνεια, στην αξιοπιστία, 
στη μεθοδικότητα, στην εγκυρότητα, στον ρεαλισμό, στην καινοτομία, στην 
τόλμη και στην ευθύνη» επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαβδαρίδης.

Δικογραφία για 2 γυναίκες 
που έκλεψαν κόσμημα 
λαιμού από ηλικιωμένη

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας, σχηματίστηκε δικογραφία 
σε βάρος 2 ημεδαπών γυναικών, διότι όπως προέκυψε από την 
έρευνα των αστυνομικών, τον Αύγουστο του 2020, σε περιοχή της 
Ημαθίας, η μία από τις ανωτέρω, προσποιούμενη την οικειότητα, 
αφαίρεσε με τη μέθοδο του εναγκαλισμού από μία ηλικιωμένη γυ-
ναίκα ένα κόσμημα λαιμού αξίας 500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση 
της παθούσας και στη συνέχεια διέφυγε με όχημα, μέσα στο οποίο 
την περίμενε η δεύτερη ημεδαπή.

Αλέξης Τσίπρας: «Ο 8μηνος εφησυχασμός 
του κ. Μητσοτάκη δεν είναι απλά 

ατόπημα, είναι εγκληματική αμέλεια»



Όσοι είναι μακροχρόνια ά-
νεργοι του ΟΑΕΔ από 12 έως 
24,5 μήνες και δεν έχουν λά-
βει το επίδομα μακροχρόνιας 
ανεργίας θα είναι δικαιούχοι 
της νέας εφάπαξ οικονομικής 
ενίσχυσης των 400 ευρώ που 
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ενό-
ψει του δεύτερου lockdown.

Πράγμα που σημαίνει ότι 
το νέο επίδομα αφορά τους 
εγγεγραμμένους πολίτες στα 
Μητρώα του ΟΑΕΔ που απέ-
κτησαν την ιδιότητα του μα-
κροχρόνια ανέργου, δηλαδή 
ξεπέρασαν τους 12 μήνες συ-
νεχούς εγγεγραμμένης ανερ-
γίας και παραμένουν άνεργοι 
μέχρι την ημερομηνία δημο-
σίευσης της σχετικής ΚΥΑ και 
φύσικα δεν έλαβαν το επίδο-
μα μακροχρόνιας ανεργίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ πρόκειται για 
περίπου 130.000 ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του 
Οργανισμού που αποτελούν σχεδόν το 1/3 του συνόλου των 
μακροχρόνια ανέργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία θα είναι ίδια με 
αυτή του περασμένου Απριλίου. Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω 
του gov.gr.

Η αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνεται μετά την επιβεβαίω-
ση ή την καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού 
(IBAN) των δικαιούχων.

Για όσους δικαιούχους υπάρχουν στον ΟΑΕΔ στοιχεία τρα-

πεζικού λογαριασμού (IBAN) από προηγούμενες συναλλαγές 
(όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα, συμμετοχή σε προ-
γράμματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ.), θα μπορούν είτε να 
επιβεβαιώσουν το ΙΒΑΝ είτε να καταχωρίσουν νέο ΙΒΑΝ. Εάν 
δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ θα καταβληθούν 
στο τέλος της υποβολής των αιτήσεων στο ΙΒΑΝ που είναι ήδη 
καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ.

Για όσους δεν υπάρχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 
(IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να καταχωρί-
σουν τα στοιχεία τους. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 
400 ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν.

Μόνο οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα επιβεβαίωσης 
ή καταχώρισης ΙΒΑΝ. Η είσοδος στη φόρμα επιβεβαίωσης ή 
καταχώρισης IBAN, όπως και σε όλες τις e-υπηρεσίες του Ορ-
γανισμού που παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr και γίνεται:

— Με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή
— Με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρη-

στών του ΟΑΕΔ.
Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαρια-

σμούς εντός 2-4 εργάσιμων ημερών μετά την επιβεβαίωση ή 
την καταχώριση του ΙΒΑΝ.

Η Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας Ναούσης και 
Καμπανίας στη δύσκολη 
περίοδο της πανδημίας 
συνεχίζει καθημερινώς 
μέσα από το δίαυλο του 
διαδικτύου τη διάδοση 
του λόγου του Θεού, με-
ταδίδοντας εβδομαδιαίες 
διαδικτυακές εκπομπές 
αλλά και Ιερές Ακολουθί-
ες.  

 Στις διαδικτυακές εκ-
πομπές προστέθηκε μία 
νέα σειρά εκπομπών υπό 
τον τίτλο «Αγιολογία και 
ζωή», στην οποία ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Παντελεήμων 
θα ομιλεί με την ευκαιρία 
της εορτής των Αγίων της 
Εκκλησίας μας. 

 Το πρόγραμμα για 
τις εκπομπές έχει ως 
εξής: 

 Δευτέρα 9 Νοεμβρί-
ου στις 7:00 μ.μ.  

Ομιλία του Σεβασμιω-
τάτου με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 

 Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 8:00 
μ.μ. 

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου με την 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αρσενίου 
του Καππαδόκου (Οδοιπορικό στα Φά-
ρασα της Καππαδοκίας) 

 Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. 

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου με την 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου 

του Χρυσοστόμου 
 Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 7:00 

μ.μ. 
Ομιλία του Σεβασμιωτάτου με την 

ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγο-
ρίου του Παλαμά και της Αγίας Οικογε-
νείας αυτού 

Για εγγραφή στο κανάλι της Ιε-
ράς Μητροπόλεως στο Yοutubeπα-
τώντας εδώ: https://youtube.com/c/
KosmasKaragiannis 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατό-

μων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή- τρια ή βοηθό εργοθερα-
πρευτή- τρια για την κάλυψη των αναγκών  λειτουργίας  του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ 
Βέροιας (απαραίτητη προϋπόθεση μπλοκ παροχή υπηρεσιών).

Επικοινωνία 2331022223 8:00π.μ. έως 13:00μ.μ. 
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  

στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενημα-
τάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομεί-
ου Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί 
λογαριασμοί προς οικονομική ενίσχυση του 
Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK.

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024και του Α-
ΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 
0140 8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκο-
μείο Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
 ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
17.30 Αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μετρών και Αθύρων κ. 
Δημητρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
17.30 Εσπερινός – Παράκληση του Αγίου

«Αγιολογία και ζωή»: 
Νέα σειρά διαδικτυακών 

εκπομπών 
της Ιεράς Μητροπόλεως

ΟΑΕΔ: Ποιοι μακροχρόνια 
άνεργοι θα πάρουν το έκτακτο 

επίδομα των 400 ευρώ



Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Η παρατεινόμενη 
επιδημική κρίση του 
κορωνοϊού και τα επα-
κόλουθα περιοριστι-
κά μέτρα που εκ των 
πραγμάτων επιβάλλο-
νται, έχουν αναδείξει 
την αναγκαιότητα επί-
σπευσης των διεργα-

σιών για τον γενικότερο ψηφιακό μετασχηματισμό 
των διοικητικών και κοινωνικών λειτουργιών. 

Είναι γνωστό ότι η  ηλεκτρονική τεχνολογική εξέ-
λιξη,  χαρακτηρίζει την εποχή μας και υπεισέρχεται 
πλέον όχι μόνο στις  δημόσιες δραστηριότητες  αλλά 
και στην ιδιωτικότητα των ανθρώπων.

 Αναγνωρίζεται ωστόσο οτι  αποτελεί και ένα προ-
ηγμένο βήμα, το οποίο δίνει την δυνατότητα μέσω 
των ψηφιακών διαδικτυακών εφαρμογών να επιτε-
λούνται σε ελάχιστο χρόνο και με άνεση, λειτουργίες 
που παλαιότερα απαιτούσαν χρόνο, κόπο και δαπά-
νες για να προχωρήσουν.

Μιά από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που ξεκίνη-
σαν πριν από χρόνια και συνεχίζονται πειραματικά, 
είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία που ήδη προβλέπε-
ται από την κείμενη νομοθεσία  και  που στο μέλλον 
προφανώς θα γενικευτεί, αφού υπάρξουν οι νομικές, 
διοικητικές και τεχνολογικές προϋποθέσεις, που θα 

διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα του ψηφοφόρου και 
την μυστικότητα της ψήφου, ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος διολίσθησης σε ολοκληρωτικές πρακτικές 
όπως αυτές που περιγράφει ο Τζώρτζ Όργουελ στο 
διάσημο έργο του με τον τίτλο «1984».

Η πρόσφατη κυβερνητική ανακοίνωση για την 
καθιέρωση  της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με την 
οποία θα διεξαχθούν για πρώτη φορά οι εκλογές για 
την ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια 
των εκπαιδευτικών, αποτελεί μια προαγγελία για την 
γενίκευση της, σε  όλα τα επίπεδα.

Τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την ηλε-
κτρονική ψηφοφορία και την διαφοροποιούν από τα  
συστήματα της λεγόμενης συμβατικής  διαδικασίας 
που γενικώς εφαρμόζονται, είναι  η δυνατότητα ά-
σκησης του εκλογικού δικαιώματος από απόσταση 
και η χρήση υπολογιστικού συστήματος για την 
οργάνωση και διεξαγωγή της όλης εκλογικής διαδι-
κασίας.

Απαραίτητο στοιχείο για την συνολική εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις  εκλογικές  δι-
αδικασίες είναι η διασφάλιση της μυστικότητας της 
ψήφου, που αποτελεί συνταγματική επιταγή, η οποία  
συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα της ιδιωτικότητας 
του πολίτη.

Η μυστικότητα της ψήφου διασφαλίζεται πλήρως 
κατά την συμβατική ψηφοφορία που πραγματοποιεί-
ται υπό την διοικητική εγγύηση και την νομική ευθύ-
νη της  εφορευτικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από 
το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 Σύμφωνα με αυτήν την νομικά οριζόμενη δι-
αδικασία, ο ψηφοφόρος εισέρχεται υποχρεωτικά 

μόνος στον ειδικό απομονωμένο χώρο  
(paravan),  που είναι διαμορφωμένος κατά 
τρόπο ώστε να  αποτρέπονται φαινόμε-
να άσκησης πιέσεων επί των εκλογέων, 
όπως διλήμματα, απειλές, εκφοβισμοί, ή 
άσκηση βίας, προκειμένου να διαμορφώ-
σουν την ψήφο τους σύμφωνα με υποδεί-
ξεις.

Εντός του ειδικού χώρου, ο ψηφοφό-
ρος επιλέγει ανεπηρέαστα το ψηφοδέλτιο 
που επιθυμεί,  στο οποίο θέτει τους σταυ-
ρούς στους υποψηφίους της προτίμησής 
του και το τοποθετεί στον ειδικό αδιαφανή 
φάκελλο, που στην συνέχεια ρίπτει στην 
κάλπη. 

Η διοικητική εποπτεία της εφορευτικής 
επιτροπής διασφαλίζει εν προκειμένω, ότι 
οι ψηφοφόροι  δεν θα συναντήσουν προ-
σκόμματα κατά την άσκηση του εκλογικού 
τους δικαιώματος, ενώ ταυτόχρονα απο-
τρέπεται  η εκδήλωση φαινομένων πλα-
στοπροσωπίας.

Αυτή η παραδοσι-
ακά  εφαρμοζόμενη 
διαδικασία εγγυάται 
απόλυτα για την μυ-
στικότητα της  ψή-
φου και  δεν μπορεί  
να αμφισβητηθεί.

Δεν ισχύει όμως 
απόλυτα το ίδιο για 
την ηλεκτρονική ψη-
φοφορία, παρά το 
γεγονός ότι νομικά 
προβλέπεται ως ε-
κλογική διαδικασία.

Και αυτό διότι, παρά την ύπαρξη ψηφιακών εξυ-
πηρετητών και σταθμών εργασίας που επικοινωνούν 
με θεωρητικώς ασφαλείς υποδομές, παρά την ενερ-
γοποίηση κρυπτογραφικών  πρωτοκόλλων και παρά 
την πρόβλεψη φραγών ασφαλείας, πάντα υπάρχουν 
οι ελλοχεύοντες παράμετροι  που απειλούν ανα πά-
σα στιγμή την μυστικότητα της ψηφοφορίας, όπως οι 
επιδέξιοι εισβολείς των υπολογιστικών συστημάτων  
του διαδικτύου (hackers), τα κακόβουλα λογισμικά   
(malicious softwares), η ορθότητα του εφαρμοζόμε-
νου λογισμικού κλπ.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία πραγματοποιείται  είτε 
στα παραδοσιακά εκλογικά τμήματα είτε, σε οποιο-
δήποτε άλλο χώρο στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης στο  διαδίκτυο.

Προκύπτει επομένως μια ουσιαστική διάκριση με-
ταξύ των τρόπων που μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, που συναρτάται με το χώρο 
από τον οποίο ο ψηφοφόρος επιλέγει να ασκήσει το 
εκλογικό του δικαίωμα.

Καταρχήν προβλέπεται η διενέργεια της ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας εντός των εκλογικών τμημάτων 
(poll site e-voting). 

Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία γίνεται στα 
εκλογικά τμήματα, υπό την διοικητική εποπτεία και 
εγγύηση της αρμόδια εφορευτικής επιτροπής, η 
οποία έχει και την ευθύνη για τον έλεγχο της καλής 
λειτουργίας του λογισμικού του υπολογιστικού συ-
στήματος.

Ο ψηφοφόρος εισέρχεται στον ειδικό χώρο 
(paravan) όπου υπάρχει ηλεκτρονική συσκευή,  δια 
της οποίας με την χρήση του ειδικού λογισμικού, ε-
πιτελείται η μυστική ψηφοφορία, όπως συμβαίνει και 
με τον συμβατικό τρόπο.

Η εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής, διαφυ-
λάσσει τον μυστικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Επιφύλαξη πλέον υπάρχει για την εξασφάλιση 
της μυστικότητας της ψηφοφορίας,  ως προς την 
ηλεκτρονική επεξεργασία της ψήφου, λόγω του εν-
δεχομένου ενεργοποίησης των παραμέτρων που 
περιγράφησαν προηγουμένως.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου η  η 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος γίνεται με ηλε-
κτρονικό τρόπο σε κατάλληλα διαμορφωμένα περί-
πτερα (kiosk voting) ή θαλάμους, που έχουν προσ-
διοριστεί και βρίσκονται  σε χώρους, όπου είναι 
ευχερής η προσέγγιση από τους ψηφοφόρους και  
λειτουργούν ως απομακρυσμένα εκλογικά τμήματα, 
υπό την διοικητική εποπτεία και ευθύνη της εφορευ-
τικής επιτροπής. 

Ισχυρή ωστόσο επιφύλαξη ως προς την διασφά-
λιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας εγείρεται στις 
περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική ψηφοφορία πραγ-
ματοποιείται από απόσταση (remote e-voting).

Σε αυτές τις περιπτώσεις η  άσκηση του εκλογι-
κού δικαιώματος με ηλεκτρονικό τρόπο γίνεται από 
οποιοδήποτε ιδιωτικό χώρο, χωρίς τον έλεγχο και 
την  εποπτεία της κατά νόμον οριζόμενης εφορευτι-
κής επιτροπής.

Ο χώρος που βρίσκεται η   ηλεκτρονική συσκευή, 
μέσω της  οποίας ο ψηφοφόρος καταθέτει την ψήφο 
του, εποπτεύεται από τον ίδιο αλλά και από οποιο-
δήποτε τρίτο πρόσωπο που μπορεί να βρίσκεται 
πλησίον.

Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι η οικία, ο επαγ-
γελματικός χώρος του ψηφοφόρου, κάποιος δημό-
σιος χώρος όπως τα «internet cafe», η οποιοδήποτε 
σημείο που  υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το σύστημα αυτό της ψηφοφορίας είναι προφα-
νές ότι μεγιστοποιεί την ευκολία συμμετοχής στην 
εκλογική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί 
την ανάγκη προστασίας της ατομικής και δημόσιας 
υγείας με την τήρηση των μέτρων πρόληψης και 
προστασίας από τον κορωνοϊό

Εγείρει, όμως, σημαντικές επιφυλάξεις για τις 
συνθήκες διασφάλισης της μυστικότητας κάτω από 
τις οποίες ο ψηφοφόρος ασκεί το δικαίωμα του, κα-
θώς και για το εάν η σύγχρονη τεχνολογία, είναι σε 
θέση να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο της ψήφου θα 
παραμείνει μυστικό και αναλλοίωτο.

 Οι ίδιες επιφυλάξεις  για την διασφάλιση της 
μυστικότητας της ψηφοφορίας διατυπώνονται και 
για την επιστολική ψήφο εξ αποστάσεως, που ανα-
δείχθηκε σε καθοριστικό συντελεστή στις επίκαιρες 
προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων  Πολιτειών Αμε-
ρικής.

Σε κάθε περίπτωση η διάκριση μεταξύ της επο-
πτευόμενης και μη εποπτευόμενης ηλεκτρονικής 
και επιστολικής  ψηφοφορίας είναι ουσιαστική και 
καθοριστική για την εκλογική διαδικασία, καθόσον 
συνδέεται άμεσα με το επίπεδο ελέγχου που ασκούν 
στην όλη διαδικασία οι εφορευτικές επιτροπές ως 
διοικητικά αρμόδια όργανα.

Η απουσία της νόμιμης εποπτείας που πρέπει να 
ασκείται από την εφορευτική επιτροπή σε κάθε στά-
διο της εκλογικής διαδικασίας, ενέχει  το ενδεχόμενο 
παραβίασης της μυστικότητας και της ελευθερίας της 
ψήφου, καθώς δεν υφίσταται  ασφαλής εγγύηση για 
την νομιμότητα και εγκυρότητά της.

Κατόπιν τούτων συμπεραίνεται ότι έως ότου εξα-
σφαλιστούν όλες οι νομικές, διοικητικές και τεχνολο-
γικές προϋποθέσεις, που θα μπορούν να εγγυηθούν 
εκ του ασφαλούς για την μυστικότητα, την εγκυρότη-
τα  και το αναλλοίωτο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 
αυτή παραμένει σε πειραματικό στάδιο, με αμφισβη-
τούμενη την νομιμότητα των  διοικητικών αποτελε-
σμάτων που προκύπτουν, όπου αυτή εφαρμόζεται 
ως έχει.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας  της   δικηγόρου Αθηνών  κας 
Μαυροκεφαλίδου Βάϊας , μέλους της δικηγορικής εταιρίας 
Χαρακτινιώτης και Συνεργάτες , ως πληρεξούσιας του υπό 
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα , Κατεχάκη 
αρ. 61Α και Βρανά, με ΑΦΜ 094326270 και νόμιμα εκπρο-
σωπείται από τον ειδικό εκκαθαριστή , ήτοι την ανώνυμη 
εταιρία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑ-
ΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «PQH 
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α. Ε.» ,με ΑΦΜ 800721689, 
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , επί των οδών Γραβιάς 
και Γρανικού , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Βέροιας για τον ΜΑΥΡΙΔΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ιωάννη , πρώην κάτοικο Σταυρού του 
Δήμου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας  και ήδη αγνώστου διαμο-
νής , επικυρωμένο αντίγραφο της  από 23-09-2020 ΑΓΩ-
ΓΗΣ ,η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Βέροιας  ,μετά της παρά πόδας αυτής με αριθμό 
έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 165/ΤΜ/2020 ,στην οποία 
έκθεση υπενθυμίζεται ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης 
προτάσεων και αποδεικτικών μέσων είναι η 03-01-2021, 
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλού-
μενος με την από 26/10/2020 παραγγελία για επίδοση να 
συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη και να 
συμμετάσχει στην διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. 

Βέροια 4-11-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής 
Ανανιάδης Χαράλαμπος 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία και το απόρρητο 
της εκλογικής διαδικασίας



Τους διαιτητές για την 8η αγωνι-
στική της Super League ανακοί-
νωσε η ΕΠΟ/ΚΕΔ. Στο ντέρμπι 

Άρης-ΑΕΚ, το οποίο ορίστηκε για το 
«Αθ. Διάκος», αλλά πιθανότατα θα διε-
ξαχθεί κανονικά στο «Κλ. Βικελίδης», 
θα διαιτητεύσει ο Θανάσης Τζήλος, 
ενώ στο VAR θα είναι ο Τάσος Σιδηρό-
πουλος.

Για τηναναμέτρησητουΟΦΗμε τονΟλυμπιακό
στηνΚρήτηορίστηκεοΓιάννηςΠαπαδόπουλος,ενώ
στοΑπόλλωνΣμύρνης-ΠΑΟΚθασφυρίξει οΤάσος
Παπαπέτρου,καιστοναγώνατουΠαναθηναϊκούμε
τονΑτρόμητοοΠέτροςΤσαγκαράκης.

Αναλυτικάοιδιαιτητές:
Σάββατο 7/11
15:00ΑστέραςΤρίπολης-ΝΠΣ

Βόλος
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημα-

θίας)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Η-

μαθίας),Ψαρρής(Ζακύνθου)
4ος:Ζαχαριάδης(Μακεδονίας)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλά-

δων),Τζιώτζιος(Θράκης)

17:15ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτω-
λικός

Διαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)
Βοηθοί:Παπαδάκης (Ηρακλεί-

ου),Στεφανής(Καρδίτσας)
4ος:Γρατσάνης(Τρικάλων)
VAR: Τζοβάρας (Φθιώτιδας),

Νικολακάκης(Ηρακλείου)

19:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμη-
τος

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χα-
νίων)

Βοηθοί:Σαμοΐλης(Αθηών),Τζι-
ουβάρας(Κοζάνης)

4ος:Περράκης(Αθηνών)
VAR:Κοτσάνης (Δράμας),Δη-

μόπουλος(Δυτ.Αττικής)

Κυριακή 8/11
15:00ΟΦΗ-Ολυμπιακός
Διαιτητής:Παπαδόπουλος(Μα-

κεδονίας)
Βοηθοί: Νικολαΐδης,Λ.Δημη-

τριάδης(Μακεδονίας)
4ος:Μαλούτας(Ημαθίας)
VAR:Σκουλάς,Μωυσιάδης)

17:15ΑΕΛ-Λαμία
Διαιτητής:Φωτιάς(Πέλλας)

Βοηθοί:Μπουξμπάουμ(Ανατ.Αττικής),Μπαλτάς
(Αχαΐας)

4ος:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)
VAR:Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας),Πάτρας (Μα-

κεδονίας)

17:15ΑπόλλωνΣμύρνης-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:Παπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί: Κούλα Χασάν (Ξάνθης),Απτόσογλου

(Αθηνών)
4ος:Γκάμαρης(Αθηνών)
VAR: Μανούχος (Αργολίδας), Χριστάκογλου

(Χαλκιδικής)

19:30Άρης-ΑΕΚ
Διαιτητής:Τζήλος(Λάρισας)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας),Μεϊντά-

νας(Αχαΐας)
4οςΒάτσιος(Δυτ.Αττικής)
VAR:Σιδηρόπουλος(Δωδεκανήσου),Σπυρόπου-

λος(Ανατ.Αττικής)
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CMYK

Η Super League 2 πάει στη 
σέντρα οριστικά το επόμενο 
Σαββατοκύριακο όπως ενη-

μέρωσε η διοργανώτρια. Στη σέντρα 
οριστικά θα πάει η Super League 2 
όχι όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Η 
πρεμιέρα μετατέθηκε για την επόμενη 
εβδομάδα καθώς παρά τις προσπά-
θειες που έγιναν δεν ήταν αρκετός 
ο χρόνος για τις προβλεπόμενες 
αλλαγές στην ΚΥΑ. Η διοργανώτρια 
προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες 
διαδικασίες ως προς το υγειονομικό 
πρωτόκολλο που θα τηρηθεί, ωστόσο, 

το γεγονός ότι οι εξελίξεις έτρεξαν σε 
επίσημη μορφή σήμερα οδηγεί σε νεό-
τερη παράταση της πρώτης σέντρας 
της σεζόν.

Επιπλέον, παραμένει σε εκκρεμότητα το τηλε-
οπτικό μέτωπο καθώς οι διαπραγματεύσεις με την
ΕΡΤσυνεχίζονται.

ΗενημέρωσητηςSL2:
ΣαςενημερώνουμεότιειςαναμονήτηςΚΥΑπου

θασυμπεριλάβειτηνSuperLeague2στιςαγωνιστι-
κές υποχρεώσεις και λόγω τηςσυνέχισης των δια-
πραγματεύσεωνμετηνΕΡΤΑ.Ε.γιατηνεκχώρηση
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η έναρξη τουπρω-
ταθλήματος της SL2 μετατίθεται για την ερχόμενη
Κυριακή15Νοεμβρίου.

Super League 2
Ξεκινάειαλλάτοεπόμενο

Σαββατοκύριακο14/15Νοεμβρίου

SuperLeague
Τζήλος στο Άρης-ΑΕΚ, Τσαγκαράκης

στο ΟΑΚΑ

Νέο ΔΣ 
σήμερα 

στη Λίγκα
Η Σούπερ Λιγκ 2-Φού-

τμπολΛιγκ ανακοίνωσε ότι
σήμεραΠαρασκευή6Νοεμ-
βρίου 2020 και ώρα 14:00
θαπραγματοποιηθείΔιοικη-
τικόΣυμβούλιο τηςΈνωσης
μέσωτηλεδιάσκεψης

Αναλυτικά η ενημέρωση
καιταθέματασυζήτησηςτου
ΔΣ:

«Σας ενημερώνουμε ότι
τηνΠαρασκευή 6Νοεμβρί-
ου 2020 καιώρα 14:00 θα
πραγματοποιηθείΔιοικητικό
Συμβούλιο τηςΈνωσης μέ-
σωτηλεδιάσκεψης,μεθέμα-
ταημερησίαςδιάταξης:

-ΈναρξηΠρωταθλήματος
–αγωνιστικάθέματα.

-Ενημέρωση και λήψη
αποφάσεων σχετικά με την
παραχώρηση των Τηλεο-
πτικώνΔικαιωμάτων στην
Ε.Ρ.Τ.Α.Ε.

-Έγκριση Οικονομικών
ΕγκυκλίωνSuper League 2
–FootballLeague.

-Διάφοραθέματα».
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις 
του Υφυπουργού Πολιτικής 
Προστασίας για τη συνέχεια 

της Super League Interwetten η διορ-
γανώτρια αρχή έκανε γνωστό πως η 
αναμέτρηση Άρης - ΑΕΚ θα διεξαχθεί 
κανονικά στην έδρα των «κίτρινων» 
στη Θεσσαλονίκη.

ΣτηνέδρατουΆρη,το«ΚλεάνθηςΒικελίδης»στη
Θεσσαλονίκηθαδιεξαχθείτελικά,όπωςαρχικάήταν
προγραμματισμένο, η αναμέτρηση ανάμεσα στον
ΆρηκαιτηνΑΕΚόπωςσαςείχαμεενημερώσειαπό
τομεσημέριτηςΠέμπτηςγιατην8ηαγωνιστικήτης

SuperLeagueInterwetten.
Αυτό έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή λίγη

μόλιςώραμετά τις ανακοινώσεις τουΥφυπουργού
ΠολιτικήςΠροστασίας,ΝίκουΧαρδαλιά,γιατησυνέ-
χειατηςSuperLeagueInterwetten.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι
δυνάμει τηςΔ1α/Γ.Π.οικ. 69919 ΚοινήςΥπουργι-
κήςΑπόφασης της 2-11-2020 η οποία δεν επέ-
τρεψε τη διεξαγωγή του αγώναΆρης-ΑΕΚ στη
Θεσσαλονίκη, η Super League χθες 4/11/2020,
εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους, σε συνεννό-
ηση με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις δύο
ομάδες (διαθεσιμότηταγηπέδου,άρτιακατάσταση
αγωνιστικού χώρου, χαμηλό επιδημιολογικό φορ-
τίοτηςπεριοχήςκ.α.),όρισετοναγώναστοΔ.Α.Κ.
Λαμίας«Αθ.Διάκος».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στη διάρ-
κεια Σ/Τ για την πορεία της 
πανδημίας και τα μέτρα που 

λαμβάνει η κυβέρνηση. Ανακοί-
νωσε ότι συνεχίζεται η διεξαγωγή 
των αγώνων της Super League 
Interwetten, της Basket League, 
αλλά και των ευρωπαϊκών αγώνων 
των ελληνικών ομάδων.

ΛίγεςώρεςμετάτηνανακοίνωσητουΚυριάκου
Μητσοτάκη γιαδεύτερο lockdownσεολόκληρη τη
χώρα,οΝίκοςΧαρδαλιάςπροέβησεδιευκρινίσεις
αναφορικάμε τοναθλητισμό.ΟΥφυπουργόςΠο-
λιτικήςΠροστασίαςκαιΔιαχείρισηςΚρίσεωντόνισε

πωςπαράτο lockdown,θασυνεχιστείηαγωνιστι-
κή δράσηστηνπρώτη κατηγορίασεποδόσφαιρο
(Super League Interwetten) και μπάσκετ (Basket
League), όπως επίσης η διεξαγωγήαγώνων των
ευρωπαϊκών διοργανώσεωνστα δύοσυγκεκριμέ-
να αθλήματα. Κάτι που είχε διαρρεύσει άλλωστε
εδώκαι μερικέςώρες, κι είχατε ήδηδιαβάσει στο
Sport24.gr.

Συγκεκριμένα,τόνισεπως«επιτρέπεταιηατομι-
κήάθλησησε εξωτερικούςδημόσιουςχώρουςκαι
αθλητικέςεγκαταστάσειςμέχριτρίαάτομα,μεέναν
εξαυτώνναείναιοπροπονητής.Επιτρέπεταιεπί-
σηςηδιεξαγωγήαγώνωνμόνοτηςSuperLeague
και της Basket League, και ευρωπαϊκών αγώ-
νων τουChampionsLeague, τουEuropaLeague,
της EuroLeague και του Basketball Champions
League».

Άρης-ΑΕΚ:
Οριστικάστο«Κλ.Βικελίδης»

Χαρδαλιάς: «Επιτρέπεται η διεξαγωγή 
της Super League, της Basket League

και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

02-11-2020 μέχρι 

08-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/10/2020 έως 30/10/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Παρασκευή 6-11-2020
13:30-17:30 ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

21:00-08:00ΧΑΤΖΗ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6(πλα-
τείααστικών, διπλ.στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

Φαρμακεία

Βόλος:Οκτώνέα
κρούσματακορονοϊού,
προςαναβολήτοματς

μεΑστέρα

Ο Βόλος ανακοίνωσε οκτώ νέα κρούσματα 
κορονοϊού, ενημέρωση τη Super League, 
η οποία αναμένεται να αναβάλει το παι-

χνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη. 
Οκτώ νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε η 
ομάδα του Βόλου μετά τα νέα τεστ που έγιναν 
την Πέμπτη (5/11) το πρωί και πλέον το ματς της 
Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη αναμένεται 
να αναβληθεί.

Πλέον τα κρούσματα κορονοϊούστην ομάδα τηςΜαγνησίας έ-
φτασανταδέκακαιοΒόλοςέχειενημερώσειήδησχετικάτηSuper
League η οποία όπως είχε κάνει στηνπρόσφατηπερίπτωση του
Άρηαναμένεταιναπροχωρήσειστηναναβολήτηςεπόμενηςαναμέ-
τρησηςτουΒόλου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «ΗΠΑΕΒόλος ενημερώνει
ότιέπειτααπότασημερινάτεστγιακορωνοϊό,διαγνώστηκανθετικά
επιπλέονοχτώμέλη τουποδοσφαιρικού τμήματος, ταοποία έχουν
ήδη τεθεί σε απομόνωση, ενώακολουθείταιπιστά το υγειονομικό
πρωτόκολλο.ΗΠΑΕΒόλος έχει ήδη ενημερώσει επίσημα τηΣού-
περΛίγκαγιατααποτελέσματατωντεστ»

Φαν Σιπ: «Το πλάνο 
Κατάρ βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη»

ΟΤζονΦανΣιπτόνισεότι τοσχέδιογιατηδημιουργίαμιαςομάδας
ικανήςναπάεισταγήπεδατουΚατάρβρίσκεταισεεξέλιξη.Τιανέφερε
γιαταματςμεΚύπρο,ΜολδαβίακαιΣλοβενία.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες έχουμε διακοπή λόγω αγώνων των
Εθνικών ομάδων.ΗΕθνική ομάδα των ανδρών θα αντιμετωπίσει την
Κύπρο(φιλικό),τηνΜολδαβίακαιτηνΣλοβενία(UNL).

Οομοσπονδιακός τεχνικόςΤζονΦανΣιπμίλησεγια τιςσυγκεκριμέ-
νεςαναμετρήσειςκαιτόνισεότιτοσχέδιογιατηδημιουργίαμιαςομάδας
ικανήςναπάεισταγήπεδατουΚατάρβρίσκεταισεεξέλιξη.

Αναλυτικάόσαείπε:«Δενυπάρχειαμφιβολίαότιητρίτηκαιτελευταία
φάσητωνυποχρεώσεωντηςΕθνικήςΟμάδαςστοNationsLeagueαπο-
τελείτοπλέονσημαντικόμέροςτηςφετινήςαποστολήςτης,στηδιάρκεια
τουοποίουκαλείταιναυλοποιήσειτουςστόχουςπουεξαρχήςέθεσεστη
διοργάνωση.

Το “πλάνοΚατάρ”, δηλαδή τοσχέδιοδημιουργίαςμιαςανταγωνιστι-
κήςομάδας,πουθαπροσφέρειελκυστικόποδόσφαιροκαιθαλειτουργεί
σε υψηλό επίπεδο, βρίσκεται σεπλήρη εξέλιξη και θέλουμε να δούμε
αφενόςβελτίωσηστηναπόδοση της ομάδας και αφετέρου τις δυνατό-
τητες νέωνπαικτών.Όλοι οιπαίκτεςπου καλούνται στην ομάδα είναι
χρήσιμοικαιπρέπειναπαρουσιάζονταισεκαλήκατάσταση,δεδομένου
ότιηομάδαέχειαπαιτητικόπρόγραμμαδίνοντας3αγώνεςσεδιάστημα
μίαςεβδομάδας.

Ο αγώνας με τηνΚύπρο θα αποτελέσει την γενικήπρόβα ενόψει
των επίσημων υποχρεώσεων μεΜολδαβία και Σλοβενία, στις οποίες
κεντρικήπροτεραιότητααποτελεί το νικηφόροαποτέλεσμα.Συγκεντρω-
νόμαστε στην ομάδα μας και τη δουλειά μας, είμαστε ευχαριστημένοι
πουοιπαίκτεςαφομοιώνουνόλο καιπερισσότεροβασικάστοιχεία της
ποδοσφαιρικήςφιλοσοφίαςμαςκαιπροσαρμόζονταιστανέαδεδομένα,
ωστόσοαυτήτηφοράθέλωναυπογραμμίσωότιείναιηώρανακάνουμε
τοβήμαμπροστάκαικατάσυνέπειαναπάρουμε τααποτελέσματαπου
χρειάζονταιγι’αυτό».

Euroleague:Ανακοίνωσε
ότι...δενυπάρχειPlanB

Τον εαυτό της διέψευσε ουσιαστικά με την ανακοίνωση της η
Euroleague,όπουενημέρωσεότιδενυπάρχειPlanB

ΜετάτηντηλεδιάσκεψητωνανθρώπωντηςEuroleagueμετους
εκπρόσωπους των εθνικών λιγκών όπου ουσιαστικά τουςπέταξε
τομπαλάκιηδιοργανώτριααρχήμεανακοίνωσητηςδιέψευσετον
εαυτό της και ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανέναPlanB για την
ολοκλήρωσητηςσεζόν.

Αναλυτικάηενημέρωση:
«Ακολουθώντας τουςπεριορισμούςπου έχουν τεθεί σε εφαρ-

μογήσε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τα ταξίδια, την
καραντίνα, τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, τα lockdowns και τους
θεατές στα γήπεδα, ηEuroleagueBasketball προσκάλεσε αθλη-
τικούς διευθυντές από11 εθνικάπρωταθλήματαανά τηνΕυρώπη
σε τηλεδιάσκεψηστηνοποίασυμμετείχανάπαντες και αντάλλαξαν
πληροφορίεςμεταξύτουςγιαταυπάρχονταδεδομένα.

Οι διοργανωτέςσυναντήθηκανμε τουςανθρώπους τουαγωνι-
στικούτμήματοςτηςEuroleague,συμπεριλαμβανομένωντωνπρω-
ταθλημάτωναπό τιςΑδριατικήΛίγκα, Ισπανία, Γερμανία, Ισραήλ,
Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία,Λιθουανία, Γαλλία, Βέλγιο και τηνUBL,
εκπρόσωποτωνπρώηνσοβιετικώνχωρών.

Στόχοςτηςσυνάντησηςήτανναμοιραστούνπληροφορίεςμεταξύ
τωνλιγκώνπουέχουνομάδαπουαγωνίζονταιστηνEuroleagueκαι
τοEurocupμεσκοπόόλεςοιπλευρέςναείναιικανέςναδημιουργή-
σουνέναπλάνογιατιςεπόμενεςεβδομάδεςκαιτουςεπόμενουςμή-
νες,όπωςεπίσηςναβελτιώσουντιςδιαδικασίεςκαιταπρωτόκολλα
τους.

ΗEuroleagueδενμοίρασεπροτάσεις για εναλλακτικά καλεντά-
ριαήεναλλακτικόσύστημαδιεξαγωγήςγιατησεζόν2020-2021.

«Δεν μπορεί να ακούγεται ότι τελειώνει για πάντα
ο ερασιτεχνικός αθλητισμός»

ΗαναφοράτουΧαρδαλιάστονερασιτεχνικόαθλητισμό
ΟυφυπουργόςΠολιτικήςΠροστασίαςΝίκοςΧαρδαλιάςτόνισεμεταξύάλλων:
«Καιεπειδήσέβομαικαιαισθάνομαιότιέχωυπηρετήσεικαιτονερασιτεχνικόαθλητισμόστηνπορείαμουαυτή,σεκάθεπερίπτωση

όμωςότιδενμπορείναακούγεταιότιτελειώνειγιαπάνταοερασιτεχνικόςαθλητισμόςκαιδιαλύεταιηνεολαίαμαςεπειδήγιαέναμήναθα
χρειαστείοκαθέναςμαςπροφανώςνακάνειυπομονή,προφανώςναθυσιάσειτοαπόλυτοδικαίωμάτουστηνάθληση,στηνψυχαγωγία».
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Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛ-
ΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ καλεί τα μέλη της (εμπορικούς 
συλλόγους) ως Φορείς Εκπροσώπησης των  
Εργοδοτών να υλοποιήσουν προγράμματα 
κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες 
απασχολούν 1 - 49 εργαζομένους, με στόχο 
να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των 
εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις .

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ :  Οι οριζό-
μενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπρο-
σώπησης Εργοδοτών των οποίων τα μέλη 
διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

Στο πρόγραμμα  επαγγελματικής κατάρ-
τισης μπορούν να συμμετέχουν: 

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, που 
απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και 
έχουν δυνατότητα συμμετοχής, στο αντίστοιχο 
πρόγραμμα των φορέων εκπροσώπησης ερ-
γοδοτών του κλάδου τους, Οι οποίοι:

• παρακολούθησαν κατά το παρελθόν προ-
γράμματα κατάρτισης,

• Δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ,

• Αλλά και εργαζόμενοι Νεοεισερχόμενοι 
στην αγορά εργασίας.   

Αναλυτικότερα, στο ανωτέρω πρόγραμ-
μα  επαγγελματικής κατάρτισης δίνεται η 
δυνατότητα να συμμετέχουν:

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων που 
απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο 
πρόγραμμα του ΦΕΕ. 

Αυτοί είναι:
Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ 

(εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Ερ-
γαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ 
(όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμε-
τέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν 
συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω 
του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης ερ-
γοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες 
τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απα-
σχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν 
σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υπο-
χρεωτικά θα πρέπει α) όταν δηλώνονται σε 
πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμ-
μάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάστασή 
τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι 
σε επιχείρηση.( γιατί σε μία τέτοια περίπτωση 
πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) και

β) Να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομί-
σθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης 
αφορά στο έτος 2019.

Δεδομένων των όρων του προγράμματος, 
οποιοσδήποτε έλεγχος των όρων τήρησης 
των εγκυκλίων σχετικά με την ανεργία των 
καταρτιζόμενων (από τα όργανα ελέγχου), θα 
πρέπει να γίνεται αναφορικά με την ημερο-
μηνία δήλωσης σε τμήμα των βραχυχρόνια 
καταρτιζομένων στο πρόγραμμα και όχι με την 
κατάστασή τους κατά την στιγμή του επιτό-
πιου ελέγχου

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ :
Τα Εργατικά Κέντρα είναι αρμόδια για να 

συγκεντρώνουν τις αιτήσεις καθώς και τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά α)  Των εργαζο-
μένων χωρίς σταθερή εργασία  και β) των 
εργαζομένων μη Μέλη των ΦΕΕ.  Οι ως άνω 
καταρτιζόμενοι, θα απευθύνονται στο Εργατι-
κό Κέντρο της περιοχής τους, στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι ως μέλη, για να καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά τους. Εάν το Εργατικό Κέντρο 
δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τό-
τε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει 
ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :
Στo πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτι-

σης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρή-
σεις που:

• Απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προ-
σωπικό,  οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέ-
ωση καταβολής στο ΕΦΚΑ Της εργοδοτικής 
εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%)  

• Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προ-
σωπικό τους θα πρέπει να είναι μέλη των 
δικαιούχων ΦΕΕ  (εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
μελών) είτε

• Επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν 
ανήκουν σε ΦΕΕ – Μη Μέλη.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει 
σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότε-
ρους του ενός ΦΕΕ.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εκτός 
ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα, 
περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η δι-
άρκειά τους θα είναι σαράντα  ( 40 )  ώρες και 
ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν 
υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

Η αμοιβή των καταρτιζομένων είναι πέντε 
(5,00) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης που αφορά 
στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ομοσπον-
δίας,

Παπάγου 43, 59 100 Βέροια,  τηλ. 23310 
63707,  e – mail  oesdkmak@gmail.com  ή 
στους κατά τόπου Εμπορικούς Συλλόγους.

Η Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστάσιος 
Μιχαήλ ο Λόγιος» ολοκλήρωσε την έκδοση ενός 
λευκώματος με τίτλο «ΝΑΟΥΣΑ, Μεταμορφώ-
σεις του αστικού τοπίου από τον 19ο στον 20ο  
αι». που έγραψε ο αρχιτέκτων και πρόεδρος της 
Πολιτιστικής Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Οικονό-
μου, εμπλούτισε φωτογραφικά ο συνεργάτης της 
Εταιρείας μας κ. Γιάννης Κουκούλος ενώ οι κ. 
Δημήτρης Πάζος και Πέτρος Στοΐδης το επιμελή-
θηκαν γραφιστικά και φιλολογικά αντιστοίχως. Τις 
μεταφράσεις των περιλήψεων κάθε κεφαλαίου 
στα αγγλικά έκαναν η Λένα Παλαντζίδου και ο Α-
ναστάσης Στοΐδης.

 Ο τόμος περιλαμβάνει τρία άνισα μεταξύ τους 
κεφάλαια, μαζί με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
αρχιτεκτονικά σχέδια: Το πρώτο αναφέρεται στη 
θέση της Νάουσας στον γεωγραφικό και τον ιστο-
ρικό της περίγυρο, με σύντομη αναφορά στην ι-
στορική της διαδρομή, το δεύτερο στην διαδικασία 
σχηματισμού του αρχικού πυρήνα του οικισμού 
και στις μεταγενέστερες μεταλλάξεις του, μέχρι 
τους πρώτους πολεοδομικούς σχεδιασμούς κατά 
τον 20ο αιώνα και το τρίτο στην αρχιτεκτονική των 
κτηρίων της πόλης που κατασκευάστηκαν μέχρι 
τον μεσοπόλεμο και διασώθηκαν μέχρι τις μέρες 
μας, ταξινομημένα ανάλογα με τη χρήση τους. 

Τα παραδείγματα της αστικής αρχιτεκτονικής 
της Νάουσας που παρουσιάζονται και εικονογρα-
φούνται στο λεύκωμα είναι ταξινομημένα σε πέντε 
μεγάλες κατηγορίες: Ιδιωτικές κατοικίες, Εκκλησί-

ες, Σχολικά κτίρια, Εργοστάσια και Πύργοι. Στην 
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται διατηρητέα 
κτίρια κατοικιών που κατά καιρούς έχει μελετήσει 
ο συγγραφέας, χωρίς αξιολογική κατάταξη μεταξύ 
τους, με στόχο να «εικονογραφηθούν» οι διάφο-
ρες μορφές και μετασχηματισμοί τους μέχρι τις 
μέρες μας. Στη δεύτερη περιλαμβάνονται οι τρεις 
αρχαιότερες εκκλησίες της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στον αστικό ιστό και χρονολογούνται από 
τον 18ο-19ο αι., στην τρίτη παρουσιάζονται τα 
παλιότερα σχολικά κτίρια που εξακολουθούν να 
έχουν την ίδια χρήση ακόμα και σήμερα,  στην τέ-
ταρτη γίνεται εκτενής αναφορά στην πρώτη- με τη 
σύγχρονη έννοια του όρου- βιομηχανική εγκατά-
σταση της πόλης και τέλος στην πέμπτη, παρου-
σιάζονται οι Πύργοι της πόλης, τα καμπαναριά, το 
ρολόι και οι καμινάδες των εργοστασίων, σε μια 
προσπάθεια ανάδειξης της τεχνικής και αρχιτεκτο-
νικής τους σημασίας.

Το λεύκωμα έχει περί τις 200 σελίδες σχήματος 
Α4 (κείμενα, σχέδια και εικόνες), σε τετραχρωμία, 
με σύντομες περιλήψεις των κειμένων στην αγγλι-
κή. Τιμάται μόνον 20€ ο κάθε τόμος και διατίθεται 
στα γραφεία της Πολιτιστικής Εταιρείας Νάουσας 
(τηλ. Προέδρου 6974099140), στα βιβλιοπωλεία 
της Νάουσας και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της 
Θεσσαλονίκης και Αθηνών ΙΑΝΟΣ, Πρωτοπορία 
κλπ. Διατίθεται επίσης μέσω διαδικτύου στην 
διεύθυνση του Εκδοτικού Οίκου https://iwrite.gr/
bookstore/lefkoma-naousa-i-poli-mas/

Πρόγραμμα επαγγελματικής 
κατάρτισης εργαζομένων 
σε μικρές επιχειρήσεις

Από την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας 
«Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος»
Λεύκωμα με τίτλο «ΝΑΟΥΣΑ,

 Μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου 
από τον 19ο στον 20ο  αιώνα»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαστοκέντρο, χρήζει
ανακαίνισηςσεεξαιρετική
θέση.Τιμή40.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σα-
λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιο μικρόσαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβαση στην αυλή.

Αυτόνομη θέρμανση
σε ήσυχη περιοχή. Τι-
μή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστηΝάου-
σαΔιονυσίουΣολωμού,
γραφείο -στούντιο,1oy
ορόφου,53 τ.μ μεξε-
χωριστή κουζίνα, μπά-
νιο και μπαλκόνι. Τηλ
6932374118.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημα επί της ο-
δού Πιερίων στη Βέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθη-
κευτικό χώρο εμβαδού
41,63τ.μ..Τιμή70.000
€Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντρο
οροφοδιαμέρισμα2ουο-
ρόφου105 τ.μ.,85 τ.μ.

καθαράμε3υπνοδωμά-
τια, σαλοκουζίνα, μπά-
νιο,τζάκιB/Qκατασκευή

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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2001.Τιμήευκαιρίας75.000
ευρώ!!!Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
στο κέντρο με 2ΔΣΚ, 2ος
όροφος, Χ.Αδ., αρχοντική
κατασκευή, 40.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντάστο7οΔημοτικό,75
τ.μ.,μευπόγειο75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 50.000
ευρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στοΠ. Σκυ-

λίτσι,επάνωστονκεντρικό
δρόμο, οικόπεδο 3.500 τμ
ολόκληροηανεξάρτητατε-
μάχια.Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο

κέντρο τηςΒέροιας: 1) υ-
πόγεια αποθήκη 110 τ.μ.,
τιμη 150 ευρώ, 2) πατά-
ρι περίπου 100 τ.μ., τιμή

100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα με δύο χώρους
στονπεζόδρομολουξανα-
καινισμένη180ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-
μέρισμα κέντρου με ατο-
μική θέρμανση 3 δωμάτια
σαλόνι κουζίνα μπάνιο σε
άριστηκατάσταση,280ευ-
ρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμαστοκέντρο3δωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, και-
νούργιο μπάνιο, κεντρική
θέρμανση, καλή κατάστα-
ση, 260 ευρώ.Τηλ.: 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωρά-
φι 2,5 στρ., πίσω από τη
ΔΟΥΒέροιας,πιοκάτωα-
πότοΣιδ.ΣταθμόΒέροιας
γιαΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.Τηλ.:
6983285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 2ου ορόφου, πε-
ριλαμβάνειΔ, Κ, Χ,W.C.,
βεράντα, ατομική θέρμαν-
ση και air condition.Περι-
οχήΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477κοςΔημήτρης.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες50τ.μ.και55
τ.μ. (σαλόνι,κουζίνα,υπνο-
δωμάτιο,W.C.)στηνπερι-
οχήΖωγράφου, δίπλαστα
Πανεπιστήμια. Τηλ.: 6977
782641&6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με

τρειςχώρουςτουαλέτα1ου
ορόφουκαινούργιακουφώ-
ματα ανακαινισμένο στο
καλύτερο σημείο της πό-
λης ενοικιάζεται 230 ευρώ.
Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ2-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένημι-
κρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή78,
2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχειατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοίκιοτης140
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμένο
εκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι ,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόρο-
φος,με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλή
κατάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσίτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,μεα-
ποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο250€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23478ΚΕΝΤΡΟ,Διαμέρισμα114τ.μ
κατασκευής1985με3υ/δσαλόνι,κουζίνα,δι-
αμπερέςμεκαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένοπλήρως,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιμενυχτερινόρεύμα,
χωρίςκοινόχρηστα,τοδεενοίκιοτου280€.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολι-
κήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα
ξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,με
καινούργιακουφώματααλουμινίου,τηνπόρτα
τουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:
300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.με
ονειρεμένηθέα,συνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευή
,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενοδιαμέρισμα,
μετζάκικαιαποθήκημέσαμεαυτόνομηθέρ-
μανσηπετρελαίουμεμετρητέςμεδύομπάνια
καιμίσθωμα300€.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνε-
το,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,
κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιόροφος ,με
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμή
πράγματιχαμηλή,μόνο250€.Αποκλειστική

διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνει-
ας35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτει
θέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήρα
Τιμή:120€.

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
38τ.μ.,ανακαινισμένοεκβάθρωνκαιβαμμέ-
νο,κατασκευή1974,2χώροι,1οςόροφος,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούς,μεανελ-
κυστήρακαινούργιοκαιθωρακισμένηπόρτα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,πολύφωτεινόκαιμεδικότουWC,ενοί-
κιο200€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλλη-
λογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105253-ΓΗΠΕΔΟενοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ισόγειο
σεπολύκαλόσημείοπροβολήςκαικατάλληλο
γιακάθεχρήση-Τιμή:300€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον

ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ.Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70,Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας

ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24τ.μ.περίπουισό-
γεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμουκαι
αποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμήόλα
μαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας
,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρ-

μανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστόγκαράζ
38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα105.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Α-
ποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτου
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδι-
κόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατα-
σκευήπολυτελέστατητου1992καιπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο
350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-
κλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπι-
φάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταια-
πό4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέτουμετην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-

γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΩΔ.14719ΣΤΟ6ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ,πωλείταιωραιότατοχωραφοοικόπεδο
10.850τ.μ.,μεεξαιρετικάμεγάληφάτσαπάνω
στονκεντρικόδρόμο200μπερίπου.Προσφέ-
ρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο80.000€.

ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-

κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
15.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσι-
μο.Τιμή:20.000€.

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:30.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106237-ΤΡΙΛΟΦΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4300τ.μ.,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία,κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:38.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106441-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟσυνολικήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναι
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήγειτονιά,
τιμήπροσιτήμόνο:50.000€.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοα-
πότηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικής
επιφάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο22.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35, χώρος90 τ.μ.περίπου,
με 3 χώους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρήση ή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ  ι α τρ ε ί -

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθαρό,
λήρως ανακαινισμένο στην ο-
δό Βενιζέλου αρ. 46 Βέροια.
Πληρ.  τηλ. :  6932 361080,
6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου».Τηλ.: 6984
108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ42000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2-3ΔΣΚΑνεξ.Θερμ.μονο35500€
[ΠΛΑΤΕιΑΡΑΚΤΙΒΑΝ85τ.μ2ΔΣΚΘεα,ασανσερ50000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ26000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-Κ
Α.ΘΘέα200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπώμενο1ΔΣΚ60τ.μσομπα,κεραμικη240€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΑΛΣΟΣ2ΔΣΚΑ.Θερμ.,Θεα,θεσηπαρκιγτκ,κοπλαμ,διαμπερες270€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπελατεια
αξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

14  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45 ε-
τών με ενεργή κάρτα ανεργίας
καιβασικηγνώσηαγγλικώνγια
απογευματινή εργασίασε ξενο-
δοχειο στη Βέροια με πλήρες
ωράριο.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστηΒέ-
ροια,άτομο19-29ετώνμεκάρταα-
νεργίαςσεισχύ,πουναγνωρίζειΗ/Υ
καιναχειρίζεταιπρόγραμμαεμπορι-
κήςδιαχείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακεί-
ουήφαρμακοποιόςναεργαστεί
σε φαρμακείο στη Βέροια για
πλήρηαπασχόληση.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεση κάρατ αεργίας
για τουλάχιστον έναμήνα.Τηλ.
επικοινωνίας:6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιακαφέ
ουζερί,δίπλαστοπαλιόΚρα-
τικό ΚΤΕΟ στο δρόμο Μα-
κροχωρίου-Λυκογιάννης, για
απογευματινή εργασία. Τηλ.:
6977755040&6984427753.

ΤΟCOFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολήβιογραφικώνστο e-mail:
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτη-
ρίου με βασικές γνώσεις κομ-
μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,
γιαπλήρηαπασχόλησησεκομ-
μωτήριοστοκέντρο τηςπόλης.
Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές

σύμφωναμετονόμο.Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμματεία
τουκολυμβητηρίουΣταδίου125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση
καθώς καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουρά-
κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός
ή βοηθόςφαρμακοποιού με ε-
μπειρία γιαφαρμακείοστοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει
άτομογιαμόνιμη εργασίαμε ε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-
τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία
γιαραντεβού2331073281υπεύ-
θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομε επιδότηση
καισχετική εμπειρία.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεσηκάρταανεργίας.
Τηλ.:2331027507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-
ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-
δειαεργασίαςπροσωπικούασφα-
λείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαι
συστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-

κάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος

τουΑ.Π.Θ.,μεφροντιστηριακή
εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου. (ειδίκευσηΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ). Τιμές προσιτές. Κιν.:
6946475552.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφύ-

λαξη καιπεριποίησηηλικιωμέ-
νουσε24ωρηβάσηή και κά-
ποιεςώρες.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φροντίδακαιπεριποίησηηλικι-
ωμένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκά-

μαρα με κομοδίνα, συρταριέ-
ρα, καθρέφτης, φωτιστικά και
στρώμα. Παιδικό κρεβάτι με
στρώμα, κομοδίνο, ντουλάπα,
αχρησιμοποίητα και τα δύο.
Τηλ.:6939576993.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη,σεχρώμακαφέ,βελέ-
ντζες χειροποίητεςσε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλινο
σε διάφορα χρώματα, χαλί με-
γάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πε-
τρελαίου, σε καλή κατάσταση.
Τηλ.:2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδητης
CICUσεπολύκατάσταση,400ευ-
ρώόλαμαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια

5-55 ετών, για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητάγων-
ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση.Τηλ.:
6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμηκυρίαχωρίςοικογε-
νειακές υποχρεώσεις άνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτικήγνωριμίαςκαισυμβί-
ωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά
γνωριμίαμεκυρίααπό55ετώνέ-
ως68ετών,μεσκοπότησυμβιω-
σηήτογάμο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνο σοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.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.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
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.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

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,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(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

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.

Η  εταιρίαΜάρμα-
ρα ΒερμίουΑ.Ε. μέ-
λος τηςStoneGroup
Internat ional ,  του
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων
στηνΕυρώπη,επιθυ-
μεί να καλύψει  την

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

2394020440(Εσωτ.123)ήνααποστείλετετοβιογραφικόσας,
αναφέρονταςτηνθέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr



Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας 
της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ηγετικού φο-
ρέα στον εκσυγχρονισμό του πρω-

τογενούς τομέα της χώρας, θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 - για 
πρώτη φορά διαδικτυακά – με θέμα «H ΚΑΠ 
στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας : Η ευ-
καιρία του πράσινου και ψηφιακού μετασχημα-
τισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής 
γεωργίας». Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανά-

πτυξη της Ελληνικής Γεωργίας 
θέτει στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος τη μεγάλη πρόκληση 
και ευκαιρία να ανακτηθεί το χα-
μένο έδαφος αλλά και να αξιο-
ποιηθούν τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της ελληνικής γεωργίας 
μέσα από την προώθηση του 
πράσινου και ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, τόσο στο πλαίσιο 
του εθνικού στρατηγικού σχεδί-
ου της ΚΑΠ όσο και του εθνικού 
σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας. 

Αξιοποιώντας την πλούσια 
γνώση, εμπειρία και δραστη-
ριότητα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
στον πρωτογενή τομέα της χώ-
ρας, καθώς και την ισχυρή της 
παρουσία και δικτύωση στο 
περιβάλλον της ΕΕ, το φετινό 
Πανελλήνιο Συνέδριο φιλοδοξεί 
να αποτελέσει μία πλατφόρμα 
γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών 
και διαλόγου, συμβάλλοντας σε 
έναν εθνικό στρατηγικό σχεδι-
ασμό για τον πρωτογενή τομέα 
που θα ανταποκρίνεται σε δια-
πιστωμένες ανάγκες, θα αξιο-
ποιεί καινοτόμες λύσεις και θα 

τοποθετείται στη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα, 
συμβαδίζοντας με τις κοινοτικές κατευθύνσεις 
και καλές πρακτικές. Μεταξύ των κεντρικών 
ομιλητών του φετινού συνεδρίου θα 
είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων κ. Μαυρουδής Βορί-
δης και ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης 
συνεταιριστικής τράπεζας της Ισπα-
νίας Cajamar Caja Rural κ. Εduardo 
Baamonde Noche, ενώ εισηγήσεις 
θα πραγματοποιήσουν η Επικεφαλής 
Οικονομολόγος Αγροτικού Τομέα της 
Παγκόσμιας Τράπεζας κα Svetlana 
Edmeades, ο Διευθυντής Στρατηγικής, 
Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτι-
κής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τάσος 
Χανιώτης, καθώς και πολλοί ακόμα 
σημαντικοί εμπειρογνώμονες και θε-
σμικοί, οικονομικοί και επιχειρηματικοί 
παράγοντες του αγροδιατροφικού το-
μέα από την Ελλάδα και την ΕΕ. Πα-
ράλληλα, μηνύματα στους συνέδρους 
θα απευθύνουν oι επικεφαλής των α-
γροτών και συνεταιρισμών της ΕΕ κ.κ. 
Christiane Lambert, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Επαγγελματικών Αγροτι-
κών Οργανώσεων (COPA) και Ramon 
Armengol, Πρόεδρος της Γενικής Ε-
πιτροπής Αγροτικού Συνεργατισμού 
(COGECA), καθώς και ο Διευθυντής 

Εισοδηματικής Στήριξης & Βιωσιμότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Pierre Bascou. 

P Το βράδυ όλοι στα μπαλκό-
νια για να χειροκροτήσουμε το νέο 
λοκ ντάουν…

 
P Σου λέει, είπαμε στο 

μπαλκόνι το Χριστός Ανέστη, 
μην πούμε εκεί και το Χριστός 
γεννάται δοξάσατε.

 
P Κι έχει πάντα ένα ψοφόκρυο 

στο μπαλκόνι εκείνη την περίοδο. 
Εκτός όταν βγαίνει η γειτόνισσα να 
απλώσει μπουγάδα.

 
P Κανονικά στη δεύτερη κα-

ραντίνα έπρεπε να υπάρχουν 
κίνητρα τύπου: οικειοθελής αλ-
λαγή συντρόφου.

 
P Εγώ π.χ. με τη γειτόνισσα ή 

με την κουμπάρα, ευχαρίστως έμε-
να μέσα μέχρι την άνοιξη.

 
P Να δεις μετά, εξαφανίζεται 

ο ιός ή όχι;
 
P Και τι να πει η αγάπη ή η 

όποια αγάπη γι’ αυτό; Θυσία γινό-
μαστε για την υγεία τους.

 
P Εδώ ισχύει πράγματι το: δεν είναι αυτό 

που νομίζεις.

 
P Δεκτές και προτάσεις-έκπληξη εντός Νοεμ-

βρίου, με ανταλλαγή συντρόφων κάθε που αρχίζει 
κανείς να σαλεύει.

 

P Αλλά τι να κάνεις; 
Θα την παλέψουμε και 
με τα συμβατικά μέτρα, 
αρκεί να μην χαθούν τα 
Χριστούγεννα.

 
P Κι ό,τι έλεγα φέτος 

να βγω ξανά για κάλαντα.
 
P Κουράγιο, υπο-

μονή, και θα βγούμε στο 
μπαλκόνι μια και καλή 
στις Αλκυονίδες.

 
P Στο μεταξύ, δέκα 

φορές άλλαξαν απόφαση 
για το λοκ ντάουν Μητσο-
τάκης, επιτροπή, Πέτσας 
και Κικίλιας, κι ακόμη να 
βγει πρόεδρος στις ΗΠΑ.

 
P Εμείς καραντίνες, 

στις ΗΠΑ καραμπίνες.
 
P Και:
 Πηγαίνει ένας στον 

ψυχολόγο σε έξαλλη κα-
τάσταση. 

«Τι συμβαίνει αγαπητέ 
μου;» ρωτάει ο γιατρός.

«Η γυναίκα μου με α-
πατά με τον πρώτο τυχό-
ντα, θα τη σκοτώσω!»

«Ηρεμήστε αγαπητέ μου και πείτε μου τι συμ-
βαίνει…»

«Η γυναίκα μου είναι νέα και όμορφη. Είναι γυ-
μνασμένη, έχει καμπύλες και πόδι 2 μέτρα. Από 
όπου περνάει γυρίζουν όλοι και την κοιτάνε…»

«Συνεχίστε» λέει ο γιατρός
«Την παρακολούθησα τις τελευταίες ημέρες 

και κάθε βράδυ το σκάει και πηγαίνει στο μπαράκι 
που είναι απέναντι από το σπίτι μας και πάει στις 
τουαλέτες με όποιον την φλερτάρει! θα τη σκοτώ-
σω!»

«Ηρεμήστε αγαπητέ μου, ηρεμήστε…» λέει 
ήρεμα ο γιατρός, και συνεχίζει: «Πείτε μου σας 
παρακαλώ, πού ακριβώς είναι αυτό το μπαράκι;»

Κ.Π.
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Σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής 
Γεωργίας και την  ΚΑΠ στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας
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